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Indledning 

 

Gangene, hvor vandet drev fra væggene, var delt op i celler og de gamle 

vandbeholdere - der for længst var tørret ud - var lavet om til fangehuller for 

Kirkens farligste forbrydere. Det var i et af disse huller, at Cagliostro blev levende 

begravet i 1791, og den eneste forbindelse han havde med andre mennesker var, 

når fangevogterne rakte ham de magre måltider gennem lugen i døren. I dette tårn, 

ved slottet San Leo nær Urbino i Italien, led han i fire år.  

 

I de sidste måneder af hans martyrium havde fængselsdirektøren dog fået 

medlidenhed med ham og anbragte ham i en celle i den nederste etage, og her kan 

nysgerrige den dag i dag se de inskriptioner som Cagliostro havde skåret ind i 

væggene. Den sidste inskription er dateret 6. marts 1795: ”De retfærdige lever 

evindeligt, og i Herren er deres løn.”  

 

Den vej som Cagliostro nu betrådte i sin celles isolation opnåede han ved, at han i  

stadig større grad evnede, at give efter for de indtryk som verden udenfor i 

begyndelsen havde på ham, og ved at søge indad i meditation udviklede han 

efterhånden et levende indre liv, og hans tanker og følelser fik et helt andet liv end 

tidligere. På denne måde åbnede han sig og modtog kundskab.  

 

Under en af disse meditationer oplevede han noget sælsomt. Han følte sig som 

befriet fra alt, hvad han havde været indtil da. Alt det, han mente, ønskede og 

tænkte, hele den jordiske tilværelses illusion faldt fra ham eller blev taget fra ham. 

Men noget blev tilbage. Det var som om alt det, han hidtil havde levet eller gjort, 

alt det, der var sket omkring ham, alt dette var nu hos ham. Han kunne nu sige, at 

det var hos ham og det var ham. Han bestod så at sige af alt det. Han bestod af sin 

historie og var helt igennem fyldt af den følelse, at dette nu engang var ham. Han 

var dette lille bundt af det, der fuldbragtes og det, der var. Denne oplevelse indgød 

ham på én gang følelsen af yderste armod, men også af stor tilfredsstillelse. Der var 

intet mere han krævede eller ønskede. Tværtimod bestod han så at sige objektivt. 

Han var det han havde levet. Sorgen over at have mistet og have fået frataget noget 

eksisterede ikke mere. Tværtimod, han havde alt det, han var – og han havde kun 

det.  

 

Men han var optaget af noget mere. Mens han i meditationerne søgte at nærme sig  
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templet for de indviedes broderskab, var han fuldstændig sikker på, at han ville 

komme ind i et oplyst rum, hvor han skulle møde de mennesker, han i 

virkeligheden hørte til hos. Der ville han endelig blive klar over, i hvilken 

sammenhæng han og hans liv hørte til. Han ville vide, hvad der havde været før, 

hvorfor han var blevet til og hvorhen hans liv skulle bevæge sig. Hans levende liv 

havde ofte stået for ham som en historie uden begyndelse eller afslutning. Han 

oplevede sig selv som et fragment i historien, et udsnit, som manglede den 

forudgående og den efterfølgende tekst. Hans liv syntes som klippet ud af en lang 

kæde, og mange spørgsmål var aldrig blevet besvaret. Hvorfor forløb det på denne 

måde? Hvorfor havde han medbragt disse forudsætninger? Hvad havde han brugt 

dem til? Hvad ville der komme ud af det? Alt det ville han, og det var han sikker 

på, få svar på, så snart han trådte ind i broderskabets tempel. Der ville han erkende, 

hvorfor alt var således og ikke anderledes. Der ville han være sammen med de 

mennesker, som kendte svaret på hans spørgsmål om før og efter.  

 

Imedens han opholdte sig i sin celle levede han i en mærkelig rytme. Om dagen var  

han som regel deprimeret. Han havde det elendigt og følte sig svag og vovede 

knapt nok at bevæge sig. Hen imod aften faldt han i søvn og sov til omkring 

midnat. Da vågnede han og var vågen en times tid, men i en helt anden tilstand. 

Han var som i ekstase eller i en tilstand af stor salighed. Det var, som svævede han 

i rummet, som lå han i verdensaltets skød – i en uhyre tomhed, men fyldt med den 

størst mulige lykke.  

 

I denne periode syntes selv hans fangevogtere at være som fortryllet. De varmede  

maden til ham på det tidspunkt, for kun da kunne han spise med god appetit. Selv 

befandt han sig, syntes han, i en tilstand, hvor han fejrede brylluppet mellem 

Tiphereth og Malkuth. Det var det mystiske bryllup, sådan som det beskrives i den 

kabbalistiske tradition. Han var ikke helt klar over, hvilken rolle han selv spillede, 

men i grunden var det ham selv. Han var brylluppet. Og hans salighed var det 

salige bryllups salighed.  

 

Lidt efter lidt aftog oplevelsen og forvandlede sig, og en ny opstod.  

 

Han gik gennem en bred dal og han var helt bevidst om hvert eneste skridt han tog. 

Følelsen blev anderledes. Overalt omkring ham så han hvordan alt pegede op mod  

himlen og prøvede på at nå lyset. Dalen endte i et antikt amfibieteater der lå meget  

smukt i det grønne landskab. Og der, i teatret, fejredes det hellige bryllup. Der var  
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optræden af dansere og danserinder og på et blomstersmykket leje fuldbyrdedes 

brylluppet og alle modsætninger var nu i harmoni.  

 

Alle disse oplevelser var vidunderlige, og nat efter nat var han badet i salighed. 

Men lidt efter lidt blandedes motiverne og blegnede. Som regel varede visionerne 

en times tid. Så faldt han i søvn igen, og allerede ved daggry vidste han: nu er den 

der igen! Nu kommer den! Denne kontrast – dagen!  

 

Efter at have været isoleret i fire år, og hvor han kun havde haft kontakt med 

fangevogterne, og en præst i ny og næ, skiftende mellem vanvid og ekstase, gled 

Cagliostro i sommeren 1795 ind i en mystisk form for hengivelse og tilbragte al sin 

vågen tid i bøn og meditation. Efter en af sine tavse bønner så han i et syn 

Hierofanten stå ved sin side omstrålet af lys, og følte at han kunne læse alle hans 

tanker: ”Min søn, sagde han, tiden er nær da sandheden skal åbenbares for dig. Du 

har allerede følt den ved at dukke til bunds i dig selv for der at finde det 

guddommelige liv. Du skal snart træde ind i de indviedes hemmelige broderskab. 

Du har gjort dig værdig dertil, fordi du nu er ren af hjertet og har elsket sandheden. 

Men ingen kan overskride denne tærskel uden at gå gennem døden og 

genopstandelsen. Vi vil følge dig. Vær uden frygt, for du er allerede en af vore.”  

 

I midten af august måned havde han endnu et syn. Han drømte, at han sad vågen på 

kanten af sin seng og skulle til at lukke sine øjne op og se, for han følte at han hidtil 

havde været blind, men nu skulle hans øjne lukkes op. Han åbnede dem og så ind i 

himlen. Og der levede mennesker sammen med dem, som han holdt af. Og der var 

ingen misforståelser og ingen mulighed for strid.  

 

Og han så ind i den himmel, hvor de er som havde tænkt over livet for at forstå, 

hvorfra de kom, hvordan det var, og hvorhen det gik. Der sad mennesker, som 

vidste alt, og foran hver af dem var der en klode, som var levende og bevægede sig, 

mens livet opstod og voksede for deres øjne, og de fulgte det så nøje, at der intet 

var ud over dem og det, de så. Der var så stille i denne himmel, at deres tanker 

kunne høres af dem, der havde evnet at forstå dem, og foran hver af disse kloder 

var der en lille, gylden sol, et spejl, men af levende guld, som ikke spejlede den, 

der så i det, men viste et bundløst gyldent dyb. Han så et ansigt glide hen over en af 

disse levende sole, og han vidste, at hans liv på jorden snart var til ende.  

 

Og han så den himmel, hvor de, som tilbad Gud var, og mens han så på den, blev 

den hele tiden større. Det strålende fik stråler, det som før var småt fik vældig 
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vækst. Det var glansen. Det var herligheden. Alt, hvad der på jorden stod med 

stråler for hans øjne, havde sin glans fra dette, ja, livet selve sit liv. Han så frem for 

sig. Hans øjne havde lys. Nu ændrede deres udtryk sig og i stedet for henrivelse 

kom der en dyb ro, som var endnu større end dødens ro, for den var både livets og 

dødens ro tilsammen, som om disse to uforenelige magter her var smeltet sammen 

til noget tredje, der var mægtigere end dem begge. Der var en mangfoldighed, en 

overflod af mangfoldighed. Men én ting var fælles, alt eksisterede i stor 

ophøjethed, uden grænser. Og han forstod, at menneskene førtes opad af deres egen 

højeste følelse og når de nåede den himmel, som var af denne følelses natur, 

standsede de og var hjemme.  

 

Og han forstod, at jo højere sjælen steg op, jo mere blev den i stand til selv at 

vælge sine inkarnationer, og jo højere den stod, jo mere bevarede den under sine 

inkarnationer bevidstheden om sit åndelige liv, og han forstod også, at på den 

opstigende linje gennem en lang række liv, kom der et liv, et år, en dag eller måske 

en time, hvor sjælen var nået til fuld bevidsthed om ondt og godt og med en sidste 

og endelig anstrengelse kunne nå det punkt, hvorfra den ikke længere kunne falde 

tilbage og hvor vejen til toppen lå vidt åben.  

 

Han så materiens mørke og uvidende verden hvor den uafvendelige skæbne rådede.  

Han så åndens lysende verden, de frigjorte sjæles verden, hvor den guddommelige  

verden rådede og hvor sjælene selv, ved deres handlinger, skabte skæbnen. Og 

mellem dem så han, som i et tusmørke, menneskeheden, som nedad til har sit 

fundament i naturen, men som med sine højeste toppe berører den guddommelige 

verden. Og han forstod, i det øjeblik mennesket var i stand til at skelne sandhed fra 

løgn, var han også fri i sit valg mellem dem, at han ved at vælge sandheden selv 

blev en del af skæbnen. Han forstod, at det onde var det, som bragte mennesket ind 

under materiens uafvendelige lov, mens det gode var det, som bar ham op mod 

åndens guddommelige frihed, at hans opgave var, ved egne kræfter, at hæve sig op 

til denne højde. Og han forstod, at for at kunne det, måtte han også have frihed til 

at vælge den nedad gående vej, at frihedens område udvidede sig i det uendelige, 

efterhånden som han steg opad, og svandt ind til intet, når han sank ned. Jo højere 

op han nåede mod lyset, jo mere fri blev han og jo større kraft fik han til det gode. 

Men jo dybere han faldt, jo mere slave blev han.  

 

Efter denne oplevelse forandrede han sig. Han ønskede blot at være alene, 

indelukket i sin celle. At være alene i fred med Gud. Han ønskede nu at dø, kun i 

nærvær af Gud, der havde skabt ham. Ønskede at ingen ville banke på hans 
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celledør, ingen kalde på ham. Han ønskede ingen forstyrrelse der kunne bortvende 

hans ånd fra beskuelsen af det guddommelige. Han ønskede ikke længere mad eller 

drikke for han ville være tilfreds med at dø, når hans Gud var hos ham, den algode 

Gud, der steg ned til jorden for at kalde synderne og føre dem med sig til det 

himmelske liv. Han ville ikke længere skue denne verdens lys, nej, han ville ikke 

mere se solen eller noget, der var i verden. For nu så han det sande lys og alt Lys’ 

skaber. Han så al skønheds kilde og alle tings ophav. Han så den begyndelse der 

går forud for alle ting, den hvorved alt er blevet til og hvorved alt lever og trives, 

og ved hvis vilje også alt svinder bort og ophører. Han ønskede blot at sidde i fred 

alene i sin celle.  

 

I slutningen af august så han igen Hierofanten. Uventet kom han til syne i cellen og 

forenede sig med ham på usigelige måde, forbandt sig med ham og blev ét med 

ham som ilden med gløderne. Og han gjorde ham til ild, gjorde ham til lys. Han 

blev alt det, han tidligere havde skuet som fra det fjerne. Atter strålede lyset. Atter 

skuede han det blændende klart. Atter åbnede det himlen, og atter forjagede det 

natten. Atter gjorde det alt åbenbart, og der var kun lys. Atter førte det ham bort fra 

alt synligt, fra alt, hvad der hører sanserne til.  

 

Den 26. august 1795, lidt efter klokken 3 om morgenen, vågnede han endnu 

engang i sit trange indelukke og så sig om i sin lille celle, hvor lyset netop var ved 

at vågne i det lille østvendte gittervindue, så hen mod døren, som for altid ville 

være lukket for ham. Og så stod Hierofanten der omstrålet af lys. Cagliostro 

knælede og foldede sine hænderne. Hele hans krop begyndte at skælve, som om en 

stærk vind blæste igennem ham. Et fjernt lysende punkt viste sig. Det kom 

nærmere, blev større og blev en stjerne med fem stråler i alle regnbuens farver, der 

lyste i mørket. Stjernen forvandledes til en hvidglødende sol. Den forsvandt, og i 

dens sted viste sig en blomsterknop. Den åbnede sig som en hvid rose, udfoldede 

sine blade, der skælvede og farvedes røde som om de var levende. Var det 

visdommens mystiske rose, som i sit inderste gemte kærligheden? Så svandt den 

bort som en sky der opløste sig, og han følte nu en varm luftstrøm indhylle ham. 

Efter at have antaget forskellige former tog den skikkelse som et menneske. Det 

var Serafina, hans elskede hustru, smilende og lysende. Et gennemsigtigt slør var 

slynget om hende, og hendes legeme strålede gennem det. Hun kom langsomt 

nærmere og bøjede sig over ham. Hendes øjne strålede af ømhed: ”Vi fór vild i et 

virvar af veje, men nu følger vi frigjort de lyse sjæle.”  
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Han så op og hans ansigt, der nu var badet i morgenens første sollys, skinnede som 

om lyset kom inde fra. Og hans øjne var fyldt med alt det, som andre ikke kunne 

se. Han rakte hænderne op mod hende og udbrød med en stor, glad stemme: ”Vi 

var på en endeløs vandring alene, men nu holder den stærkeres hånd os broderligt 

fast”.  

 

Og så faldt han forover og ramte gulvet, for han, der havde været midt blandt alle 

ting, var nu udenfor alt. Nu var han i sandhed helt og fuldt der, hvor kun lyset var.  

 



 

9 

 

Forord 

 

Indvielsens vej, eller som den oftest benævnes, den esoteriske lære, blev ifølge de 

fleste forskere først udbredt i Asien, og herfra bredte den sig over Persien til 

Ægypten.  

 

I Persien grundlagde Zoroaster sin lysreligion, og i Ægypten blev Hermes den store 

indvier af mysterierne, og det er især disse mysterier, der har haft den største 

betydning for os i Vesten. Hermes var som menneske den første indviede i 

Ægyptens mysterier, den der beskyttede den mystiske tradition. Som 

guddommeligt væsen var han planeten Merkur, hvis sfære man på denne måde 

mente var fyldt med guddommelige indviede. Hermes har ledelsen af den 

guddommelige inspirations overjordiske region. Ægyptens elever, grækerne, kaldte 

ham Hermes Trismegistus eller den tre gange store, fordi han blev hyldet både som 

konge, lovgiver og præst.  

 

Den ægyptiske indvielse byggede på en opfattelse af mennesket, hvor legeme, sjæl 

og ånd var ét. Indvielsen var en træning, som lidt efter lidt bragte det hele 

menneske opad mod åndens højder, hvorfra man kunne beherske livet, og de vise 

sagde dengang: ”For at nå dette, må mennesket gennemgå en total omsmeltning af 

hele sit fysiske, moralske og intellektuelle væsen.” Indvielsen var en nyskabelse af 

sjælen gennem sig selv, sjælens udfoldelse på et højere plan og sjælens 

opblomstring i den guddommelige verden. Med deres årtusinde gamle erfaringer, 

med højtstående ånders inspirationer, mente de, at inden indvielsen kunne 

foretages, måtte de være modne og stærke nok til at kunne beherske deres legeme 

og deres lidenskaber, måtte være herre over det sanselige og første lære sig selv at 

kende.  

 

Hvis vi slår ordet indvielse op i et leksika forklares det simpelthen som begyndelse,  

eller ritualer i forbindelse hermed. Det henviser til ethvert trin i udviklingen af 

bevidstheden, og derfor bliver det, at begynde en ny fase i livet eller 

tankeprocessen, til en indvielse. Livet er en evig udvikling, og enhver ny 

udfordring af undersøgelsesområder bliver en indvielse. Det er dog ikke 

begyndelsen som er den vigtigste, men snarere den stadige fremgang, som fører 

den søgende til hans mål, der betyder noget. Af den grund bruges ordet ”en 

indviet” ofte til at betegne et menneske af en højere bevidsthedsudvikling.  

 

I en frimurerloge vil man sige, at en indvielse er det første skridt ind i den magiske  
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verden. Ceremonierne og ritualerne er i sig selv kun vejvisere, og derfor siger 

frimurerne, at den sande indvielse er det indre lys, som driver kandidaten frem, så 

han følger vejen til viden med en ihærdighed, som ikke lader sig aflede. Man kunne 

også udtrykke det på en anden måde og sige, at kandidaten må have støtte fra 

naturens kræfter, være uafhængig og evne at handle efter sin sunde fornuft. Skulle 

man udvikle dette yderligere kan man sige, at kandidaten må have hjælp og støtte 

fra naturens hemmelige og uendelige kræfter, have fuld magt over sig selv og holde 

sig fri af skadelige tilbøjeligheder, og endelig må han være præget af fornuft, 

oplyst gennem videnskab. Med denne udrustning kan han nå frem gennem mørket 

og se det oprindelige lys og således med rette bære titlen en indviet.  

 

De gamle filosoffer sagde, at en indvielse var livets højeste oplevelse og det største  

der kunne ske for menneskets sjæl på dens jordiske rejse. I Faedon skriver Platon:  

”Som en konsekvens af den guddommelige indvielse, bliver vi beskuere af helt 

enkle, ubevægelige og velsignede visioner i et rent lys og hvor vi selv - rene og 

ubesmittede - befries fra den klædning som vi kalder vores krop og som vi i 

øjeblikket er bundet til som en østers til sin skal”. Apostlen Paulus henviser også til 

den indre oplevelse, ved hvilken vi kommer til erkendelse, idet han siger: ”Vi taler 

om en visdom, ikke denne verdens visdom, ej heller kongers eller herskeres visdom, 

men en guddommelig visdom som er skjult i et mysterium”.  

 

En indvielse er altså en udvidelse af bevidstheden, så den når frem til en erkendelse 

eller opfattelse af universelle realiteter, og en indviet, er et menneske som har 

modtaget nøglen, og anvender visdommen - som er til stede i alle allegorier og 

ritualer - til at forbedre de indre åndelige evner som ethvert menneske bærer i sig. 

De mystiske oplevelser som de taler eller skriver om, er til stede for os alle og 

opnås oftest ved et samspil mellem tro og handling, og det ser ud til at den indre 

opmærksomhed på det guddommelige bringer en slags helhedsviden og denne 

helhedsviden følges af en stille tilfredshed. Nogle hævder at de besidder denne 

forståelse, men sådanne udtalelser betyder intet, medmindre de bevises ved en 

forbedring af karakteren. Ingen kan formentlig opleve en indre oplysning uden 

samtidig, at afsløre denne forøgede forståelse i den daglige adfærd.  

 

Op gennem historien har der altid været nogle mennesker som var af en anden 

verden, og disse mænd og kvinder søgte ikke at skabe verdener for sig selv, men  

legemliggjorde de muligheder som vi alle har i os. Cagliostro, Greven af Germain,  

Raymundus Lullus, Mercurius van Helmont, Christian Knorr von Rosenroth, Saint- 
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Martin, Martinez de Pasqualis, Anne Conway, Jolande de Bar, Emanuel 

Swedenborg og mange, mange flere, alle var de mennesker, der banede vejen for os 

og såede frøene til de blomster som vi plukker af i dag.  

 

Cagliostros mod gjorde det muligt for ham at tjene som kanal for udbredelsen af 

den kristne kirkes mystiske og magiske lærdomme. Således er der meget der tyder 

på, at Cagliostro bar tempelherrernes ufærdige arbejde videre, og selvom der op 

gennem tiden er blevet dannet adskillige hemmelige grupper for, at tjene som 

hjælpere for adepternes formål, er disse grupper tilsyneladende aldrig blevet 

blandet med hovedbevægelsen, som er forblevet navnløs og hvis medlemmer aldrig 

er blevet identificeret. Selv Cagliostro stod ikke alene for, ligesom Greven af 

Germain, var han tjener for ”en stærkere end han”.  

 

Greven af Germain døde den 27. februar 1784 på Liselund i Schleswig hos den 

danske grev Karl af Hessen, men selvom hans død blev bekendtgjort og 

begravelsen i Eckernförde blev overværet af mange mennesker, havde ingen 

tilsyneladende set hans lig. Hans grav i St.Nicolai Kirke blev ødelagt ved en 

stormflod den 13. november 1872. For almindelige dødelige, ville dette være enden 

på historien. Men ikke for Greven af Saint-Germain. Han fortsatte med at blive set 

i hele det 19. århundrede. I 1785 blev han set i Tyskland sammen med Anton 

Mesmer. Officielle frimureroptegnelser viser, at Saint-Germain blev valgt ved en 

konvention i Frankrig i 1785. I 1789, lige før den franske revolution, sagde en 

grevinde d'Adhémar, at hun havde haft en lang samtale med Greven af Saint-

Germain. Han skulle angiveligt have fortalte hende om Frankrigs umiddelbare 

fremtid, som om han vidste, hvad der ville komme. I 1820 skrev hun: ”Jeg har set 

Saint-Germain igen, hver gang bliver jeg lige forbløffet. Jeg så ham da dronningen 

(Antoinette) blev myrdet. Jeg så ham dagen efter Duke af d' Enghiens død i januar 

1815, og lige før mordet på Hertugen af Berry.” Efter 1820 må Saint Germain 

have fundet på en anden identitet for i sine erindringer skrev frimureren Albert 

Vandam om mødet med en mand, der havde en slående lighed med Greven af 

Saint-Germain, men nu gik under navnet Major Fraser. Vandam skrev: ”Han kaldte 

sig Major Fraser, boede alene og hentydede aldrig til sin familie. Øvrigt har han 

overdådigt med penge, men kilden til hans formue var et mysterium for alle. Han 

besad en fantastisk viden om alle lande i Europa i alle perioder. Hans hukommelse 

var helt utroligt, og, mærkeligt nok, gav han ofte sine tilhørere den forståelse, at 

han havde erhvervet sin lærdom andre steder end fra bøger. Han har fortalt mig, 

med et underligt smil, at han havde kendt Nero, havde talt med Dante, og så 

videre.” Major Fraser forsvandt sporløst.  



 

12 

 

 

Mellem 1880 og 1900, trådte Greven af Saint-Germain's navn atter frem i lyset, da  

medlemmer af Teosofisk Samfund, herunder Madame Blavatsky, der hævdede at 

han stadig var i live og arbejde hen imod en ”åndelige udvikling i Vesten”. Der var 

endda et tilsyneladende ægte foto taget af Blavatsky og Saint-Germain sammen. 

Og i 1897 dedikerede den berømte franske sangerinde Emma Calve et 

signeretportræt af sig selv til Saint-Germain.  

 

Et gennemgående træk i den slags beretninger er forestillingen om en mystisk 

adept med hemmelige kundskaber og særlige kræfter til sin rådighed. Dette var 

blandt andet udgangspunktet for Bullwer-Lyttons bog Zanoni fra 1842 der havde 

Saint-Germain som rollemodel. Hovedpersonen Zanoni er en udødelig, og som 

sådan kan han ikke blive forelsket, men han forelsker sig alligevel i Viola, en 

skuespiller fra Napoli. Zanonis alder er ukendt, men selv siger han, at han har levet 

siden den kaldæiske civilisation. Hans mester, Mejnour, advarer ham mod at have 

en kærlighedsaffære, men Zanoni lytter ikke til ham. Han gifter sig med Viola og 

de får et barn. Men jo mere Zanoni oplever af det menneskelige, jo mere begynder 

han, at miste sin udødelighed. Han dør til sidst for guillotinen under den franske 

revolution. I Zanoni, går Bulwer dybt ind i rosenkreuzernes mysterier og afslører 

de hemmeligheder der er gemt i de fire elementer, hemmeligheder ”for hvem der 

afdækker dem, gives udødelighed og evig ungdom”.  

 

Cagliostro, der ofte forveksles med Greven af Saint-Germain, havde i 1783 i 

Bordeauex en mærkeligt vision. En nat, da han følte sig temmelig udmattet og var  

nødt til at holde sengen, så han sig selv i et syn i midten af en bygning som synes  

fuldstændig fremmed for ham. I denne drøm greb to mænd ham og bar ham afsted 

til en underjordisk passage. En dør åbnede sig og til hans overraskelse kom de ud i 

en strålende oplyst sal hvor mange mænd var samlet i hvide ægyptiske 

præstetunika'er. I denne gruppe genkendte han adskillige frimurere som han vidste 

ikke levede længere. De iklædte ham en lang robe og anbragte et flammende sværd 

i hans hånd, og han gik fremad, ind i et funklende lys og bøjede sig dybt for et 

højtstående væsen der sad på en trone og takkede denne for, at han var blevet 

indbudt i selskabet. Derpå lød en kraftig stemme: ”Dette er hvad din belønning vil 

være i fremtiden, men imens må du arbejde med større tålmodighed!” På dette 

tidspunkt i ceremonien vågnede han.  
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Cagliostros syn, som han fortolkede som en esoterisk erfaring, skulle få vigtige 

følger for ham, og han forstod ud fra oplevelsen, at der var tre ting han først og 

fremmest måtte gøre. Først af alt måtte han trænge dybere ind i indvielsens 

hemmelighed. Dernæst måtte han finde en højere rite som skulle hedde den 

Ægyptiske Rite og som han skulle være stormester for. Og for det tredje skulle han 

forene de forskellige lydigheder i frimureriet til en højere orden for at undgå 

forvirringen i de symbolske riter og denne Orden skulle han selv stifte. Til denne 

ny rite besluttede Cagliostro at prøve på, at forene bibelsk mystik med den 

hemmelige Osiris-tradition.  

 

Hele den ceremonielle magi i Isis-kulten, myten om Osiris død og genopstandelse,  

døde-kulten og deres påkaldelser, ypperstepræsternes hellige funktioner, hvis pligt 

det var at åbne dørene til Himlen, indvielsesriterne samt bestænkningen af vievand,  

hemmelige ord, silkerober, renselsessalve såvel som måne- og solkulten, alle 

inspirerede i rigt mål grundlæggeren af en ny rite som på én gang skulle være både  

kristen og ægyptisk og lånte fra antikkens kilder. Dette skulle være Cagliostros  

Ægyptiske Rite.  

 

Cagliostro var tydeligvis inspireret af tre meget vigtige ægyptiske magiske 

udøvelser. Det var først og fremmest påkaldelsen af ånder, af guderne og af de 

døde. Dernæst det, at praktisere genfødslen princip. Tredje og sidst var processen 

med at forudsige ved, at fortolke de billeder som fremkom gennem påkaldelserne.  

 

Cagliostro lovede sine adepter smukke visioner og ubegrænsede kræfter - kræfter 

ved hvilke mennesket kunne stige op fra Adams Fald og genvinde sin tidligere 

guddommelighed. Denne drøm prøvede Cagliostro at virkeliggøre gennem sine 

riter som, fra at være spekulative, blev transcendentale, for som han sagde: ”målet 

for riterne er altid at bringe mennesket i kontakt, direkte eller indirekte, med noget 

der er større end hans egen individualitet og som tilhørere andre livsformer”. Han 

var endvidere overbevist om, at de tre første grader med grundindvielserne i det 

Blå Frimureri - lærling, svend og mester - ikke blot tillod den enkelte, at nå den 

esoteriske metode og sti, men også, at graderne i det højere frimureri ville tillade 

den indviede, at blive introduceret for antikkens store mysterier og selv opnå 

kræfter ligesom dem præsterne fra Nilens Dale, Katharere og Rosenkreuzerne 

besad. Dette var målet for hans frimureri.  
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Da Cagliostro havde lagt sidste hånd på sin rite gav han dette arbejde titlen: 

”Statutter og regulativer for den agtede loge ‘Triumferende Visdom’, moderloge i 

det højægyptiske frimureri for Østen og for Vesten, konstitueret som sådan og 

grundlagt i Lyon af Grand Cophta, grundlægger og stormester af det højeste 

Ægyptiske Frimureri i de østlige og vestlige dele af globen”. Det var en titel som 

tidens frimurere kunne forstå!  

 

Før åbningen af logen begyndte man med den rituelle påkaldelse: ”Til ære for 

Universets Store Arkitekt!” Troen på Gud tjente derfor som det ultimative grundlag  

for riten: ”Ethvert menneske som ønsker at arbejde frugtbart, må bygge et tempel 

til den Evige i sit hjerte”, og hertil lagde han følgende: ”Arbejdet for Ordenen er 

helliget den Evige”.  

 

Når logemødet blev åbnet fremsagde han følgende ord: ”I den Almægtige Guds 

navn lad os åbne denne loge ifølge riterne og konstitutionerne! Mine brødre, bøj 

Jer i støvet som jeg gør det. Anråb guddommen om, at beskytte mig og hjælpe mig i 

arbejdet vi skal i gang med”. Enhver måtte herefter bede en stille bøn. Herefter 

fulgte påkaldelsen af Guds Udvalgte: Moses, Enok, Eli, David, Salomon, kongen af 

Tyre og Johannes. Det var endvidere tilladt at bede disse udvalgte om at gå i forbøn 

for at Gud kunne skænke denne velsignelse, for, som Cagliostro sagde: ”Du vil 

aldrig opnå hjælp medmindre guddommen vil give den for din skyld. Tilbed Ham i 

ivrig bøn for at fortjene Hans godhed så, at Han kan anspore en af Hans Udvalgte 

til at afsløre Naturens hemmeligheder for dig.”  

 

Og så fulgte denne bekræftelse: ”Enok og Elias er frimureriets fædre. Til de Store  

Udvalgte har Gud ifølge Hans nåde kundskab og al den kraft med hvilken Han har  

skænket det første menneske. Den kraft er blevet overført til den indviede. Den 

Flammende Stjerne indeholder et ‘G’ som er Guds navn. Det dekorerer Templet. 

Lad os tilbede Gud”.  

 

Alle sang derefter Veni Creator og når mødet sluttede sang de Te Deum.  

 

Cagliostros loge bestod af tolv mestre som havde taget navn efter de tolv profeter:  

Salomon, Samuel, Eli, Elias, Zacharias, Jesaja, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Hosea,  

Jonas og Amos og hver ceremoni blev åbnet med en bøn til Jehovah og derefter: 

”Hvilke er frimurerens seks bud?” Det er: ”Kærlighed til Gud. Respekt for  

kongen. Ærbødighed for religionen og loven. Kærlighed til ens næste. Loyalitet og  

hengivenhed for Ordenen. Fuldstændig underkastelse for ritens regler.”  
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Til disse seks bud blev der yderligere lagt tre bydende formaninger: Tolerance med  

hensyn til det universelle i alle religioner, alle menneskers lige værd og ønsket om 

det gode for hele verden. Hemmelighed – det vil sige, at styrken til at meditere i 

fuldstændig stilhed er nøglen til alle indviende handlinger og de gamle mystikeres 

lov. Respekt for naturen – alkymisternes store hemmelighed da de vidste, at i 

naturen ligger Guds hemmeligheder om skabelsen, en enorm kraft som er skjult i 

ur-stoffet såvel som i stjernernes bevægelser.  

 

Cagliostro sagde om dette: ”Alt vort arbejde, alle vore mysterier har ikke andet 

formål end at ære Gud og at gennemtrænge naturens helligdom”.  

 

Cagliostro ophørte aldrig med at udvikle de højere mål med de rituelle ceremonier i  

sine belæringer og vendte gang på gang tilbage til, at det er fuldkommengørelsen af  

det enkelte menneske - gennem det gode, gennem dyderne og gennem visdommen 

- der betyder noget.  

 

Alt dette, tillige med den fysisk fornyelse, var fuldstændig i overensstemmelse med 

rosenkreuzernes tradition, og magten til at byde over ånderne var i 

overensstemmelse med mysterierne hos de første kristne, og når Cagliostro kaldte 

sit frimureri for den Ægyptiske Rite, gjorde han det, fordi han først og fremmest 

havde set, at der i højgraderne var alkymistiske grader fra Rosenkreuzerne, 

Salomons Tempel og dens arkitekt Hiram, samt de esoteriske grader fra 

Tempelherrerne. I disse blev kabbala, gnosticisme, traditionen og kristen 

esoterisme alle bekræftet. Det var derfor naturligt for Cagliostro, at ære og 

genoprette den ægyptiske tradition ved at gå tilbage til indvielseskilderne, men det 

var formentlig også for at bringe frimureriet tilbage til dets oprindelse, og den 

periode hvor Cagliostro var aktiv, er især kendt for at være en tid hvor de gamle 

trosretninger og lærdomme blev genoplivet.  

 

Frimureriet nød i denne periode usædvanlige privilegier i Frankrig og Tyskland, og  

specielt franskmændene støttede de metafysiske spekulationer, som altid har været 

en del af frimureriets hemmelighed. Mellem 1750 og 1800 gav adskillelige kendte  

personligheder berømmelse og anseelse til de hemmelige franske loger.  

 

Det var også i denne periode, Sigismund Bacstrom, der var indviet i 

rosenkreuzernes broderskab på Mauritius den 12. september 1794 af den mystiske 
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Grev de Chazal, efterlod omfattende manuskripter som indeholdte hans fund og 

holdninger omkring stof der havde interesse for Rosenkreuzere og frimurere. 

Bacstrom fastholdte at frimureriet, som en verdslig orden, havde sin oprindelse i 

Rosenkorsets helligdomme. Han beskrev endvidere måden hvorpå det gamle 

broderskab af Ukendte Filosoffer fremlagde visse dele af sig selv som frimureri. 

Bacstrom lagde især vægt på aktiviteterne hos de hermetiske adepter i 1800-tallets 

Europa. Den mængde af beviser der findes, peger hen mod, at en bestemt gruppe 

mennesker stod bag de fleste af de filosofiske produktioner der prægede 

frimureriets litteratur i Frankrig.  

 

I 1770-erne cirkulerede der for eksempel i logerne i Tyskland et manuskript kaldet  

Crata Repoa. På dette tidspunkt var Cagliostro netop trådt ind i højgraderne i 

London. I 1778 blev det trykt og offentliggjort i Berlin og fik stor succes. Når vi 

sammenligner Crata Repoas riter med St. Germains ritual, Cagliostros indvielse, 

martinisternes mystiske ritualer og rosenkreuzernes ritualer, efterlader det ikke 

megen tvivl om, at alle disse værker stammer fra en fælles kilde og blev opretholdt 

af en fælles inspiration.  

 

Madame Blavatsky, stifter af det Teosofiske Samfund, beskriver kort de syv 

indvielser i Crata Repoa, som hun sammenligner med Jobs Bog, det jødiske epos 

om indvielse. At det er med i hendes værk, Den Hemmelige Lære, fortæller, at hun 

formentlig accepterede ægtheden af ritualet, og fra en fodnote i Den Hemmelige 

Lære, bd. II, side 365, ser vi, at i det mindste en del af Crata Repoas ritualet var 

taget fra en bog med titlen Indvielsernes Ritual af Humberto Malhandrini, udgivet i 

Venedig i 1657. Madame Blavatsky bemærker, at de indledende prøvelser ved 

Theben kaldes de tolv plager. Hun bemærker også at Tau-korset, ved hvilket den 

indviede blev indsat i syvende grad, blev lagt på hans bryst ved hans død. Jo mere 

man betragter detaljerne i ritualet, jo vigtigere bliver Crata Repoa.  

 

Madame Blavatsky bruger i Den Hemmelige Lære betragtelig plads på de 

ægyptiske indvielsesritualer og hun forklarer, at den samme domsceremoni, som er 

i Dødebogen, beskrives som en, der tager plads i åndernes verden, og blev udført af 

templets præster som et teaterlignende festoptog på det tidspunkt, hvor mumien 

skulle begraves. Toogfyrre dommere samledes på stranden til det Hellige Hav og 

dømte den afgående sjæl i overensstemmelse med dens handlinger da den endnu 

var i det fysiske legeme. Det var kun efter en enstemmig godkendelse, at 

bådsmanden, som repræsenterede dødens ånd, kunne bringe legemet fra den 

retfærdiggjorte døde til dets hvilested. Efter at præsterne havde fuldført 
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begravelsesritualet, vendte de tilbage til det hellige område og instruerede 

neofytterne i det højtidelige drama, som da havde fundet sted i det usynlige rige 

hvortil sjælen var vendt hen. Åndens udødelighed blev stærkt indprentet for 

disciplene af mysteriernes hierofant.  

 

For kvinderne, hvilket var noget helt nyt på den tid, dannede Cagliostro en 

Godkendt Ægyptisk Loge hvor han selv i detaljer dikterede dekorationer og 

ceremonier. På en trone dækket i blåt og hvidt og med tre trin præsiderede den 

kvindelige stormester, som selvfølgelig var Cagliostros hustru, Serafina. På en af 

væggene kunne man læse ”Ære eller død”, og på den modsatte side stod der ”Til 

gavn eller død”. Søstrene, klædt i hvide tunikaer, blev ledt af den kvindelige 

stormester der bar et sværd i hånden. På hendes robe var ordene ”Dyd, Visdom, 

Forening” broderet på blåt silke og på hendes skødeskind af hvidt læder stod 

”Kærlighed og Barmhjertelighed” omkranset af fem blå roser. Den kvindelige 

stormester kunne indvie lærlinge efter samme ceremonier som i det almindelige 

frimureri ”i Stormesterens og den Eviges navn”. Hun fortalte herefter legenden om 

Salomon der modtog dronningen af Saba og underviste hende i hendes tempel samt 

legenden om den stolte Kalypso.  

 

Kalypso, der på latin betyder den skjulende, var en græsk nymfe på øen Ogygia 

samt dødsgudinde. Hun var datter af Atlas og søster til plejaderne. Hun reddede 

den skibbrudne Odysseus, forelskede sig i ham og lovede at skaffe ham 

udødelighed, uden at det dog lykkedes hende at stille hans hjemlængsel. Hun holdt 

ham tilbage i 7 år, men måtte til sidst, ved Hermes befaling, atter lade ham drage 

bort. Hun hjalp ham med at bygge skibet til hans hjemfart og skaffede ham gunstig 

vind. Serafina forklarede endvidere symbolikken bag den Eviges øje i trigonen, 

som var ophængt over hendes hoved, så alle logens søstre kunne se den.  

 

De kvindelige mestermurerers rober var broderet med guldtråde og logen strålede 

ved lyset fra de skinnende sølvstjerner hvor solen befandt sig til højre og månen til  

venstre. De brødre der eventuelt måtte være til stede skulle bære dragter og sværd 

og der skulle være 24 kvindelige mestre til stede.  

 

Gennem de indvielser som Cagliostro havde modtaget var han så at sige blevet en  

symbolsk repræsentant for Hierofanten, det vil sige ”en der viser de hellige ting”. I 

de gamle mysterier stod Hierofantis, den øverst præstinde, der også gjorde tjeneste 

ved mysterierne, ved Hierofantens side og dette forklarer meget godt hvorfor 

Serafina altid var ved Cagliostro side og blev stormesterinde i sin egen orden. 
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Hierofantens virksomhed er, ligesom de fleste af de forhold der vedrørte 

mysterierne, ikke helt tydelige. Dog ved vi, at Hierofanten foranstaltede og foretog 

den højtidelige proklamation hvor alle uindviede blev forbudt adgang til 

helligdommen, ligesom han var den der indviede de nye myster.  

 

Cagliostro, der var født i armod og døde i armod, rejste fra hof til hof, fra loge til 

loge, og blev overalt modtaget af tidens betydelige personer. Men hvem var 

Cagliostro egentlig? I de beskrivelser der er lavet af ham er han altid omgivet af en 

aura af noget mirakuløst, mystisk og ukendt. Var han den eventyrer, bedrager og 

svindler som nogen skriver? Eller var han, som han selv sagde, en menneskehedens 

ven, hvis evner blot var med til, at forstærke jalousien hos de der ikke kunne lide 

ham, og som kun havde fordele ved hans vanskæbne? Var han svindler eller 

martyr? Der findes et væld af biografier, dokumenter og andet der har relation til 

ham, men trods dette er det i virkeligheden ved alt det dårlige som er skrevet om 

ham, at han er bedst kendt. Især på hans egen tid med ganske få undtagelser. Men 

ser vi på de udtalelser som de der ville ham det godt kom med, ja, så bliver han 

snarere portrætteret som en Lysets apostel.  

 

Det er dette mærkelige liv jeg på de næste mange hundrede sider vil prøve at 

beskrive.  
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1. Kapitel 

 

- Balsamo/Cagliostro’s opvækst og ungdom. 

 

De tre vigtigste mål for kristne pilgrimme op gennem tiden er Jerusalem med Kristi 

grav, Rom hvor apostlen Peter og Paulus ligger begravet og Santiago de 

Compostella med Sankt Jakobs grav. Alle der valfartede til de tre steder blev under 

ét kaldt for pilgrimme. Under den lange vandring var det obligatorisk at standse 

ved de hellige steder undervejs og derfor antog pilgrimsvejene ned gennem Europa 

efterhånden form som et fastlagt rutenet. I det 12. og 13. århundrede, hvor 

pilgrimsvandringen til Santiago nåede sit højdepunkt, siges op til en halv million 

pilgrimme om året at have vandret mod Santiago. En pilgrimsrejse er udelukkende 

af religiøs art. Man vandrer til hellige steder for at bede ved relikvier eller ved en 

helgens eller mystikers grav. En pilgrimsrejse kan beskrives som en rejse både 

udad til hellige steder og indad til åndelig forbedring. Pilgrimme valfartede for at 

gøre bod for fortidens onder eller ’synder’, eller for at søge efter et fremtidig gode. 

Nogle gange kunne en pilgrim søge et mirakel udført af Gud eller gennem en 

helgen. Men generelt stræbte de fleste pilgrimme efter at opnå frelse for deres sjæl 

gennem den fysiske rejse.  

 

Vejen til St. Jakobs grav i Santiago de Compostella blev dengang set som en 

genspejling af Mælkevejen, og vejen til St. Lago, var derfor symbolet for det 

hermetiske arbejde. ”Snæver og glat er vejen”, som en tysk sang om St. Jakob 

siger, ”omgivet af ild og vand”, for vejen til livet er smal, men på den anden side er 

vejen, der fører til til døden bred og rummelig. St. Jakob var skytshelgen for læger 

og alkymister, og ifølge Legenda Aurea, en meget populær samlinge manuskripter 

fra 1400-tallet, forsvarede han i Spanien Hermes Trismegistos’ lære og var derfor  

ansvarlig for udbredelsens af hans esoteriske videnskab. Der findes to versioner 

eller myter om St. Jakob, som begge siger han blev dræbt i Jerusalem på grund af 

sin overbevisning om broderen Johannes.  

 

Den første version siger, at hans disciple, efter Jakobs død, sendte hans lig til den 

iberiske halvø for at blive begravet i det der nu hedder Satiago. Ud for kysten i 

Spanien ramte en kraftig storm skibet og Jakobs legeme faldt overbord. Efter et 

stykke tid blev St. Jakob skyllet i land uskadt, men dækket af kammuslinger. Den 

anden version siger, at efter Jakobs død blev hans lig på mystisk vis transporteret 

med et skib uden besætning tilbage til den iberiske halvø for at blive begravet i det 

der nu hedder Santiago. Da Jakobs skib nærmede sig land, fandt et bryllup sted på 
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kysten. Den unge brudgom var på hesteryg, og da skibet nærmede sig blev hans 

hest opskræmt og hest og rytter styrtede i havet. Gennem mirakuløs indgriben, 

opsteg hest og rytter fra havet i live, men dækket af muslingeskaller.  

 

Da kammuslinge skaller findes i stort tal på kysten i Galicien, har de længe været et  

symbol på pilgrimsrejsen til Santiago della Compostella. Gennem århundreder har  

muslingeskallen fået en mystisk og praktisk betydning. Rillerne i skallen, der 

samles i ét punkt, repræsenterer de forskellige veje pilgrimmene rejser for i sidste 

ende at nå frem til ét mål: Jakobs grav i Santiago. Skallen er også en metafor for 

pilgrimmen, for ligesom havets bølger skylder kammuslinger op på kysterne i 

Galicien, således styrer Guds hånd også pilgrimmens rejse til Santiago. 

Muslingeskallen har også et prakstisk formål for pilgrimmen på rejsen, for skallen 

har den rigtige størrelse til at samle vand at drikke eller spise af som en intermistisk 

skål.  

 

I 1769, fra slutningen af januar til midten af maj, opholdte Giacomo Cassanova sig 

på De Tre Dauphiners kro i Aix-en-Provence, medens han kom sig efter en sygdom 

han havde pådraget sig under et 2 måneders fængselsophold i Spanien. En dag blev 

der ved middagen på kroen talt om to pilgrimme, en mand og en kvinde. De var 

italienere og var på vej fra Santiago de Compostella til fods og måtte være personer 

af høj rang, eftersom de ved ankomsten til byen havde uddelt en del penge til de 

fattige. Den kvindelige pilgrim, sagde man, var yndig, kun atten år gammel, men 

da hun var meget træt, var hun straks gået op for at lægge sig. De var kommet ind 

på kroen den samme dag og alle var meget nysgerrige efter at se dem. I sin 

egenskab af italiener stillede Casanova sig i spidsen for selskabet og aflagde et visit 

hos de to mennesker. Han fandt den kvindelige pilgrim siddende i en lænestol. Hun 

virkede interessant på grund af sin ungdom og store skønhed, som øgedes af 

hendes sørgmodige mine, samt et seks tommer langt krucifiks af gult metal, som 

hun holdt i hænderne. Ved Casanova og selskabets tilsynekomst lagde hun det fra 

sig, rejste sig og bød dem elskværdigt velkommen. Den mandlige pilgrim, der var 

ved at ordne muslingeskallerne på sin sorte vokslærredskappe, rørte ikke på sig, 

men lod et blik glide hen over sin kone som syntes at sige, at de kun skulle 

interessere sig for hende.  

 

Casanova: ”Han så ud til at være fem-seks år ældre end hende, var lille af 

skikkelse, ganske pænt skabt og hans ansigt, der var ret tiltalende, vidnede om 

dristighed, frækhed, spot og skalkagtighed. Det var lige modsat hans kone, som bar 

præg af sjælsadel, beskedenhed, naivitet, blidhed og blufærdighed. Disse to 
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mennesker, der kun med stort besvær kunne gøre sig forståelig på fransk, åndede 

lettet op, da jeg talte italiensk til dem. Hun fortalte mig, at hun var romerinde, 

hvilket hun ikke havde behøvet at sige, da hendes smukke sprog beviste det for 

mig. Hvad manden angik, bedømte jeg ham til at være sicilianer, skønt han fortalte 

mig, at han var neapolitaner. I hans pas, der var udstedt i Rom, blev han kaldt 

Balsamo. Hun hed Serafina Feliciani og kaldte sig aldrig andet. Hun fortalte, at hun 

var på vej tilbage til Rom med sin mand. Hun var tilfreds med, at hun havde 

forrettet sin andagt i Santiago de Compostella og i Nuestra Senora del Pilar. Hun 

var rejst til fods både frem og tilbage og hele tiden levet af almisser, da hun havde 

ønsket fattigdom for at indlægge sig fortjeneste hos Gud, som hun havde krænket 

så tit i sit liv, men det var omsonst.”  

 

”Det nytter ikke.” fortalte hun, ”at jeg altid kun beder om en sou, jeg får stadig 

sølv- og guldpenge, således at vi, for troligt at holde vort løfte, er nødt til at uddele 

alle de penge, vi har tilbage, til de fattige, når vi kom ind i byerne. Dersom vi 

beholder dem, vil vi gøre os skyldige i mangel på tillid til det evige forsyn.”  

 

Hun fortalte videre, at hendes mand, der var meget stærk, ikke havde lidt under 

rejsen, men hun selv havde måttet udstå de frygteligste lidelser ved altid, at rejse til 

fods og sove i dårlige senge, hvor de for det meste måtte beholde tøjet på af frygt 

for at pådrage sig hudsygdomme, som det bagefter ville have været meget 

vanskeligt at kurere. Hun fortalte, at hun regnede med at hvile sig i tre dage og 

derefter rejse til Rom over Torino, hvor hun ville forrette sin andagt og tilbede den 

allerhelligstes svededug. Hun vidste, at der fandtes flere i Europa, men man havde 

forsikret hende, at det var den ægte man så i Torino. Det var den samme, som den 

hellige Veronika havde brugt til at aftørre vor Frelsers sveddryppende ansigt med 

og aftrykket af hans guddommelige træk var efterladt på den.  

 

Casanova: ”Vi var alle glade for at have gjort bekendtskab med den kønne pilgrim,  

men vi tvivlede på hendes fromhed. Jeg for mit vedkommende, der var svag endnu  

efter sygdommen, havde ikke kastet mine øjne på hende, men alle de, der 

varsammen med mig, ville gerne have spist til aften med hende, hvis de kunne 

opleve et elskovseventyr med hende.  

 

Næste dag kom pilgrimmen og spurgte mig, om jeg ville komme op og spise 

morgenmad med hans kone og ham, eller om jeg hellere ville have, at de kom ned 

til mig. Det ville have været uhøfligt af mig at sige, at jeg hverken ville det ene 

eller det andet, så jeg sagde, at det skulle glæde mig, om de kom ned. Det var under 
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dette morgenmåltid, at pilgrimmen, da jeg spurgte om hans profession, fortalte 

mig, at han var pennetegner i det, man kalder claire obscur. Hans talent bestod kun 

i at kopiere stik, han lavede dem ikke selv. Men han forsikrede, at han var meget 

dygtig til sin kunst. Han kunne påtage sig at kopiere enhver slags stik ganske 

nøjagtigt og han udfordrede hvem som helst til at undersøge, om han kunne se 

forskel på kopien og originalen.  

 

Jeg ønskede ham tillykke med det talent, og sagde til ham at, det var et smukt 

talent, hvormed de, hvis de ikke var rige, kunne være sikre på at tjene rigeligt til 

livets ophold overalt, hvor de kunne få lyst til at slå sig ned”.  

 

”Ja, det siger alle, men de tager fejl. Med et talent som mit dør man af sult. Med 

dette arbejde tjener jeg måske i Neapel og Rom på en hel dag ikke mere end en 

halv testone. Det kan man umuligt leve af.”  

 

”Da han havde fortalt mig dette, viste han mig nogle vifter han havde lavet og som  

man ikke kunne se smukkere. De var lavet med pen og så ud som om de var 

graverede. For at overbevise mig om sin kunnen, viste han mig en Rembrandt, som 

han havde kopieret og den var, om muligt, smukkere end originalen. Til trods 

herfor svor denne mand, der bestemt var meget dygtig til sin metier, på, at det ikke 

skaffede ham tilstrækkeligt til at leve for. Men jeg troede ham ikke. Han var en af 

den slags dovne genier, som foretrækker et vagabonderende liv frem for et 

arbejdende liv. Jeg ville give ham en louis for en af hans vifter, men han afslog at 

tage imod den og bad mig modtage den gratis og sørge for en indsamling ved 

bordet, da han skulle rejse to dage senere. Jeg modtog gaven og lovede at sørge for 

indsamlingen. Jeg skaffede ham halvtreds til tres daler, som den kvindelige pilgrim 

selv kom og hentede ved bordet, hvor vi endnu sad. Den unge kvinde så langtfra ud 

til at føre et løsagtigt levned, tværtimod tydede hendes holdning på et dydigt liv. 

Da hun blev opfordret til at skrive sit navn på et lotterihæfte, undslog hun sig og 

sagde, at i Rom lærte man ikke unge piger, som blev opdraget til at være 

anstændige og dydige, at skrive. Alle lo med undtagelse af mig, for jeg havde ondt 

af hende og ønskede ikke at se hende ydmyget. Men jeg var nu sikker på, at hun 

måtte være en bondepige.”  

 

Næste dag opsøgte Serafina Casanova på hans værelse og bad om en anbefaling til  

Avignon og han gav hende to, én til en bankiere, hr. Audifret, og en anden til 

værten i et gæstgiveri i Saint Omer, der ligger i det nordøstlige Frankrig. Om 

aftenen gav hun Casanova brevet til hr. Audifret tilbage, og sagde at hendes mand 
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havde sagt, at han ikke behøvede det. Samtidig bad hun Casanova undersøge om 

det brev, hun gav ham, var det samme som det, hun havde fået tidligere og efter at 

han havde betragtet det, bekræftede han, at det uden tvivl var det samme. Så sagde 

hun smilende at han tog fejl, for det var kun en kopi. Det ville Casanova ikke tro 

på. Hun lod der efter sin mand komme ned og med Casanovas brev i hånden 

overbeviste han ham om at det var en efterligning. Casanova udtalte sin beundring 

og sagde, at han kunne drage stor nytte af sit talent, men hvis han ikke var 

fornuftig, kunne det koste ham livet.  

 

Ifølge Casanova hed den mandlige pilgrim Balsamo og kvinden Serafina Feliciani, 

og i den biografi som det Apostolske Kammer udgav i Rom i 1791, efter retssagen 

mod ham, siges Cagliostro at være født som Guiseppe Balsamo i Palermo på 

Sicilien den 8. juni 1743. Dette er også bekræftet af senere historiske 

undersøgelser. Cagliostro var altså 26 år gammel og Serafina, der var født 8. april 

1751, 18 år gammel da Casanova mødte dem. Der er således ikke megen tvivl om, 

at det par som Casanova mødte i begyndelsen af 1769 var de samme to mennesker 

som senere dukker op som Grev di Cagliostro og hans hustru Serafina.  

 

Guiseppe Balsamos/Cagliostros far var en guldsmed ved navn Pietro Balsamo og  

Balsamos mor hed Felicita Bracconieri. Faderen gik konkurs og døde få måneder 

efter at Guiseppe blev født. Guiseppes mor, Feliciane, opdrog nu ham og hans 

ældre søster Giovanna i fattigdom.  

 

Som barn og dreng blev han kaldt Beppo, og i hans tidligste barndom voksede han 

op i en toværelses lejlighed i det arabiske slumkvarter i nærheden af Ballaro 

markedet i en gade der i dag bærer Cagliostros navn. I begyndelsen havde han en 

huslærer, men en onkel på moderens side, der var rimelig velhavende og med en 

vis indflydelse, fik ham anbragt i San Rocco klosterskole. Her fik man øje på hans 

evner for kemi og tegning og de blev næret, men på grund af disse evner blev han 

også god til også at forfalske og han begyndte snart at sælge falske teaterbilletter. 

Han forfalskede også et testamente således, at en arv der skulle gå til Kirken i 

stedet gik til en marquis Maurigi. Men trods dette følte Beppo ikke han var på den 

rette hylde og han stak af fra klostret flere gange. Til sidst blev munkene så træt af 

ham at de smed ham ud.  

 

Efter et stykke tid fik onklen den nu 13-årige Beppo optaget som novice hos 

Benfratelli-munkene i Caltagirone klosterskole, der lå i nabosognet. Dette kloster 

lagde vægt på apotekerundervisning, og her ventede der i klosterets laboratorie 
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Beppo vejledninger og råd der kom til at præge ham for resten af livet. Brødrene 

drev også et hospital for fattige, et apotek og havde et gratis sundhedsvæsen. I dag 

driver de Vatikanets apotek. Det var også hos disse munke, at Beppo lærte noget 

om at pleje de syge, og om filosofi. Her fandt han også de sidste nye bøger om 

kemi, såvel som gamle alkymistiske bøger. Det var alkymistiske manuskripter 

samlet fra araberne, som havde besat Sicilien i de to foregående århundreder. 

Herudover lærte han også om mystik og ægypten. Det var tilsyneladende her, at 

kimen til den kommende stormester og hans livsbane blev lagt, og man skulle tro, 

at Beppo nu var på den rette hylde. Men munkene straffede ham ofte i denne 

periode, og de yndede blandt andet at lade ham stå alene, mens de spiste og han fik 

end ikke en krumme. De mange afstraffelser gjorde at han tilsidst forlod 

Fraternelli-munkene, hvis navn betyder barmhjertelighedens munke. Han vendte 

endnu engang tilbage til onklen og efter nogle ugers overvejelser fortalte Beppo at 

han gerne ville male. Onklen gav ham de nødvendige remedier og han hengav sig 

nu til studiet af kunst. Nogle af hans biografier fortæller dog, at han på dette 

tidspunkt søgte det værste selskab, at han omgikkes med svindlere, spillere og 

skøger i Palermo. Men han malede.  

 

En af de historier der går igen i de fleste af biografierne er, at han en dag havde 

mødt en velhavende guldsmed, Vincenzo Marano, og medens de gik tur mellem 

klipperne fortalte Beppo, at han havde hørt om en grotte hvor der ifølge sagnet lå 

en saracensk skat begravet og hvorledes han ved hjælp af sine hemmelige tegn og 

ønskekvist kunne finde den. På grund af den almindelige overtro på Sicilien 

dengang, var det dog også almindeligt kendt, at den slags skatte var bevogtet af 

dæmoner, men guldsmeden betalte gladelig Beppo 60 ounce guld for at finde den i 

håbet om, at få dem tifold tilbage. Guldsmeden må have været meget fast i troen, 

for 60 ounce svarer til ca. 1,5 kg guld og det er næppe sandsynligt at guldsmeden 

skulle have givet ham så meget. Efter en del rådslagning gik de en aften ud hvor 

Beppo havde sagt at skatten lå sammen med en præst. Da de nåede stedet, udførte 

præsten et uddrivelsesritual for at påkalde og formilde dæmonerne, og i 

måneskinnet lavede Beppo samtidig sine tegn og gik rundt med en ønskekvist og 

fandt til sidst et sted hvor kvisten gav udslag. Pludselig hørtes lyden af gnistrende 

ild og luften fyldtes med lugten af svovl. Marano, der skælvende ventede på 

materialisationen af mørkets kræfter, som han inderligt troede på, og som, havde 

man fortalt ham, ved sådanne lejligheder kunne bringes ud af uddriverens kontrol, 

blev nu beordret til at grave hvor han stod. Energisk gravede han på stedet og 

pludselig sprang dæmonerne skrigende på Marano. Disse dæmonerne var dog kun 
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gedehyrder der var lejet til formålet og overmalet med brændt kul og iklædt skind, 

overdyngede de den skrækslagne guldsmed med slag.  

 

Det tog dog ikke guldsmeden lang tid at finde ud af, at han var blevet narret og han  

svor en dødbringende hævn over Beppo for at få sit guld tilbage. Beppo og hans 

venner fandt det klogelig at flygte fra Palermo til Messina. Selv skriver han, at han 

tog til Alexandria og Cairo og med hans viden om alkymi vidste han utvivlsomt, at 

Alexandria var centrum for ægyptisk alkymi og fødestedet for den europæiske 

alkymi.  

 

På et eller andet tidspunkt mellem 1765 og 1766 kom han til Malta, hvor han fik 

arbejde som skriver for Ridderne af Malta. Her hjalp hans erfaringer med det 

religiøse liv, samt apotekervæsen og alkymi ham med at vinde indpas hos 

Ridderne. Balsamo/Cagliostro fortalte senere, at han under sit første besøg på 

Malta i 1766, hvor han altså var 23 år gammel, blev modtaget af Stormesteren Dom 

Manöel Pinto og opholdte sig i hans palads og at denne havde tilbudt ham en 

fremskreden post i Ordenen, som han dog havde afslået.  

 

Efter et års tid vendte han tilbage med særdeles gode anbefalings skrivelser, og her 

må man huske på, at han ikke var ukendt med at forfalske, og disse hjalp med til at 

han fik arbejde som sekretær for kardinal Orsini i Rom i begyndelsen af 1768. Men  

sekretærarbejdet kedede ham og han begyndte nu at sælge kunst og relikvier, som 

han havde kopieret, til turisterne. Han genoptog forbindelsen med tidligere 

sicilianske venner og mødte sin kommende kone, den 17-årige Serafina, der var 

datter af en kobbersmed, Guiseppe Feliciani. Familien boede i en baggård nær ved 

Trinitatis de Pellegrini-Kirken som dengang et af de fattigste kvarterer i Rom. 

Parret blev de gift den 20. april 1769 i kirken San Salvatore i Campo, og flyttede 

bagefter ind hos brudens forældrene. En mere komfortabel tilværelse lå nu åben for 

Balsamo. Han havde en meget ung, og ifølge alle, meget smuk hustru som han 

elskede og som elskede ham. Han havde et hjem og en svigerfar der kunne holde 

ham beskæftiget.  

 

Men han kunne ikke finde ro og var ikke blind for hustruens charmerende 

indvirken på andre. Og Serafina, der på dette tidspunkt af sin karriere var ligeså 

uskyldig som hun var uvidende, var meget naturligt målet for hans slette hensigter. 

Ved hjælp af overtalelser og argumenter fik han til sidst overtalt hende til at ændre 

holdning. Dette var selvfølgelig til stor forbitrelse for hendes forældre og de, 

skandaliseret ved sådanne handlinger, smed slutteligen det unge par ud af huset.  
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Herefter besluttede Serafina at slippe de sidste hæmninger og hjalp nu sin 

ægtemand efter bedste evne. Blandt de bekendtskaber som de gjorde på denne 

måde var der to sicilianere af dårligste selskab, Ottavio Nicastro, som endte sit liv i 

galgen, og en selvbestaltet markise ved navn Agliata. Agliata foreslog Balsamo at 

de alle tre slog sig sammen og dette akcepterede Balsamo. Nicastro, der følte sig 

udelukket ved det nære venskab de tre andre havde, informerede derfor politiet om 

deres aktiviteter, men Balsamo gennemskuede hans hensigter og de nåede, at 

flygte.  

 

Ifølge Serafina ville de nu rejse til Tyskland, og det var formentlig med den hensigt  

for øje, at Agliata tidligere havde introduceret en prøjsisk løjtnant for Balsamo, 

men uanset hvad, så svindlede de til højre og venstre på deres vej ud af de pavelige 

stater. I Loretto opnåede de at få en del penge ud af byens guvernør ved hjælp af et 

forfalsket brev fra kardinal Orsini. På denne måde kom de så langt som til 

Bergamo, hvor Agliata besluttede at bruge en anden taktik. Han udgav sig for at 

være agent for Kongen af Prøjsen. Men nu var autoriteternes mistænksomhed i 

mellemtiden vakt, og Agliata, der fik nys om det, fortrak i en fart og efterlod 

Balsamo-parret til sig selv. Næppe var han forsvundet førend politiet dukkede op 

for at arrestere ham og, irriteret over ikke at finde ham, blev det unge par taget med 

i stedet. De havde dog held med at forklare sig, men fik til gengæld besked om at 

forlade byen med det samme og aldrig vende tilbage igen. Da Agliata var stukket 

af med alle pengene var de nødt til sælge de få ejendele de havde tilbage og uden 

mulighed for at vende tilbage til Rom forsatte de nu den vej som skæbnen havde 

tilrettelagt.  

 

Det er omkring dette tidspunkt, at Casanova møder dem på De Tre Dauphiners kro 

i Aix-en-Provence, og herfra drog de atter ud på en pilgrimsrejse for man ved, at de  

derefter var rejst til Spanien hvor en grev Ricla havde budt dem velkommen i 

Barcelona. Generalanklager i Rom og sekretær for den øverste domstol for 

Inkvisitionen, Marcello Barberi, der senere dømte Cagliostro, offentliggjorde efter 

retssagen en pamflet på de vigtigste europæiske sprog som hurtigt blev en 

bestseller. Af den fremgår det, at parret ankom til Madrid fra Barcelona omkring 

november 1769 og forblev der til oktober 1770, altså næsten et år. Ifølge denne 

pamflet havde den smukke kvindelige pilgrim udøvet prostitution i Barcelona, 

tilsyneladende på foranledning af sin mand, og en catalaner, Abarca de Bolea, 

greve af Ricla og vicekonge af Navarra, havde betalt for deres tjenester med et 

beløb på  ”fire guld stykker på otte dage, og manden havde hver gang kørt hende 
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til det stedet.” Pengene som Balsamo fik ind på disse guldmøner brugte han til at 

købe topazsten for. Efter cirka seks måneder i Barcelona besluttede Cagliostro at 

forsætte videre til Madrid for, at drage fordel af den beskyttelse de havde opnået 

gennem grev Ricla.  

 

I Madrid modtog en markise de Fontemar dem med stor venlighed, og i Madrid 

ydede Serafina flere højststående personer tjenester blandt andet den 50-årige 

førsteminister og præsident ved Kastilliens Råd, Pedro Pablo Aranda. Det lykkedes 

hende kun at undgå retssager ved samme personers indvirken, og parret måtte 

skyndsomt forlade byen.  

 

Casanova havde også mødte Aranda. Dette var sket et års tid før Cagliostro og 

Serafina havde mødt ham og Casanova skrev i sine Memoirer: ”Jeg afleverede alle  

mine introduktioner til greven af Aranda. Han omgav sig med luksus som han 

havde erhvervet ved at drive jesuitterne ud af Spanien. Han var mere magtfuld end 

kongen selv, og gik aldrig ud uden at have en gruppe kongelige gardere omkring 

sig og sad ofte til bords med kongen. Selvfølgelig hadede alle spaniere ham, men 

han syntes ikke at tage sig af det. En dygtig politiker, resolut og fast og omgav sig 

kun privat med den luksus som han forbød for andre og var ligeglad om folk talte 

om det eller ej. Han var en temmelig grim mand, med en ubehagelig ånde. Hans 

modtagelse af mig var langt fra hjertelig.”  

 

”Hvad vil du i Spanien?” begyndte han.  

 

”Jeg vil tilføje nye skatte til min erfarings skattekiste, iagttage manerer og 

toldmyndigheder i dette land, og om muligt tjene regeringen med sådanne svage 

talenter, som jeg kunne have.”  

 

 ”Nå, du har brug for min beskyttelse. Hvis du ikke krænker lovene, vil ingen 

forstyrre dig. Med hensyn til at opnå beskæftigelse, er det bedre at du går til 

repræsentanten for dit land, han vil introduksere dig til Hoffet og gøre dig kendt.”  

 

 ”Min herre, vil den venetianske ambassadør gøre noget for mig, der er i skændsel 

i  

regeringen? Han vil ikke engang modtage mig på ambassaden.”  
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 ”Så vil jeg råde dig til at opgive alle håb om beskæftigelse, for kongen vil begynde 

med at udspørge din ambassadør om dig, og hans svar vil være fatalt. Du gør 

klogest i at lade tingene være som de er.”  

 

Senere arbejdede Balsamo/Cagliostro, først hos hertugen af Alba, og dernæst hos 

den rige købmand og bankier, Anselmo de la Cruce i Lissabon. De la Cruce, der 

var en af Portugals rigeste mænd, blev fuldstændig betaget af Serafina og han 

inviterede hende adskillige gange med til sit landsted og Serafina modtog hver 

gang mellem 4 og 8 guldstykker.  

 

Lissabon må i øvrigt have været noget af et trøstesløs syn for parret, da byen 15 år  

tidligere var blev ramt af et jordskælv og en tzunami. Allehelgensdag, den 1. 

november 1755 ved halv ti-tiden om formiddagen, begyndte jorden at ryste 

kraftigt. Skælvet stod på i flere minutter. Bygninger styrtede i grus og jorden 

åbnede sig. Det var det værste jordskælv i byens historie. I havnen faldt 

vandstanden hurtigt og godt en halv time senere skyllede en gigantisk tzunami, 

forårsaget af jordskælvet, ind over Lissabon. Paladser, biblioteker, operahuse og 

katedraler blev ødelagt i jordskælvet eller blev fortæret i de efterfølgende brande. 

Præcis hvor mange der døde i katastrofen vides ikke med sikkerhed, men 

historikere har senere beregnet, at det var omkring 50-70.000 mennesker. Byens 

præster og især jesuitterne var meget hurtige på banen og forklarede at katastrofen 

skyldtes indbyggernes ugudelige liv. Ovennævnte førsteminister Pablo Aranda 

gennemførte derfor en række reformer, særligt for at svække præsteskabets magt: 

ændring af de gejstlige domstole, indskrænkning af asylretten og censuren, 

statstilsyn med klostrene og jesuitternes fordrivelse. Dette var ikke populært og han 

fik mange fjender blandt sin stand og i 1793, da Cagliostro sad som fange i San 

Leo, blev han forvist til sine godser uden mulighed for indflydelse.  

 

Fra Lissabon rejste parret videre til England og ankom til London i 1771, hvor de 

indlogerede sig i en lille lejlighed i Leadenhall Street. Her gik det imidlertid ikke så  

godt for de blev hurtigt snydt og frarøvet deres topaz sten, og de måtte flytte over i 

et værelse i New Compton Street i Soho. De var på dette tidspunkt meget fattige og  

Serafina var tilsyneladende involveret i en form for pengeafpresning sammen med 

en ung kunstner ved navn Pergolezzi. Et af deres ofre var en rig kvæker som havde 

haft en affære med Serafina. Cagliostro afkrævede ham nu 100 pund for til 

gengæld ikke, at offentliggøre det skete. De penge som de erhvervede på denne 

måde holdt dog ikke længe, og medens Serafina vandrede gaderne tynde i søgen 

efter nye ofre, brugte Cagliostro sit talent, og malede nogle bemærkelsesværdige 
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værker til en mand ved navn Moses Benamore. Denne havde fortalt ham, at han var 

agent for Kejseren af Marokko og kunne endvidere fortælle, at Kejseren havde 

brug for en ny hofmaler og hvis han ville lave nogle skitser ville han med glæde 

overgive dem til hans kejserlige højhed. I seks måneder lavade Balsamo den ene 

skitse efter den anden, men Kejseren rapporteredes altid at være utilfreds. Skitserne 

blev dog ikke returneret. Tilsidst blev han utålmodig og pressede på for at få sine 

penge. Da der ingen kom måtte han se i øjnene, at han var blevet snydt og Balsamo 

gik nu rettens vej, men retten gik ham imod og han tabte sagen og ude af stand til 

at betale retsomkostningerne blev han arresteret og sat i gældsfængsel.  

 

Serafina måtte skaffe penge og hun brugte derfor en anden taktik der havde bragt 

hende held under lignende omstændigheder i Lissabon. I stedet for at søge 

beundrede i gaderne kunne man nu se hende hver dag i forskellige kirker, knælende 

med øjnene vendt mod himlen, medens hun fremsagde sine bønner. På denne måde 

lykkedes det hende at få opmærksomhed fra en af Londons kendte mænd, Sir 

Phillip Hales, eller som hun kaldte ham ”Sir Dehels”. Phillip Hales fik ikke alene 

Balsamo ud af gældsfængslet, men han tog også det unge par til sig og installerede 

dem i sin landejendom nær Canterbury. Her satte han den unge maler i gang med at 

male, men fire måneder efter, da Balsamo havde malet hans loft, fangede ”Sir 

Dehels” kunstneren på fersk gerning i at indlede et elskovsforhold sammen med 

hans datter. Hun kan næppe have været andet end en stor teenager, da Phillip Hales 

på dette tidspunkt var 38 år gammel.  

 

Nu søgte Balsamo/Cagliostro-parret det tilrådeligt, at søge arbejde i et helt andet 

land, og i september 1772 forlod parret England og søgte til Frankrig.  

 

Overfarten mellem Dover og Calais kunne dengang vare fra 3 til 12 timer og var 

ofte særdeles ubehagelig. På overfarten mødte de en medrejsende ved navn Du 

Plessis de la Radotte. DuPlessis havde tidligere været embedsmand i Indien, men 

arbejdede på dette tidspunkt som assistent for en lovgiver i Parlamentet, markis de 

Prié. Serafina fortalte selv om bekendtskabet: ”På overfarten til Frankrig gjorde vi 

bekendtskab med M. Duplessis der på alle måder viste os stor venlighed. Og da 

min mand viste ham nogle af sine malerier, syntes han virkeligt overrasket.”  ”De 

vil gøre lykke i Paris,” sagde han. ”Jeg er advokat i den lovgivende forsamling, og 

jeg kender mange adelsmænd. De skal ikke bekymre Dem, jeg skal nok forestille 

Dem for kongen. De behøver ikke mere at tage ud at rejse igen. Deres hustru er 

meget yndig, meget smuk og meget charmerende. Jeg skal gøre alt, hvad jeg kan, 

for at introducere Dem i Paris.”  
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Da de ankom til Calais tilbød DuPlessis Serafina en plads i sin karet. ”Og hvad så 

med min mand?” sagde hun. ”Kan han ikke vente lidt i Calais? Han kan jo følge 

efter lidt senere.” svarede Du Plessis. Det afslog hun. Men så tilbød DuPlessis 

Balsamo en hest, og imedens Balsamo red den lange tur til Paris på hesteryg, 

hviskede M. DuPlessis kærlighedserklæringer i Serafinas øre.  

 

”Da jeg således blev pint mod min vilje, var jeg flere gange fristet til at standse og  

forlade M. DuPlessis for at undgå hans uanstændige tilbud, og hans meget 

påtrængende tilnærmelser. Men da jeg kendte min mands irritable og heftige natur, 

var jeg bange for at indvie ham i, hvad der gik for sig.”  

 

I Paris lod M. DuPlessis dem at bo i markis de Pries hus, og når Balsamo, der ofte 

var mere træt end Serafina, gik i seng, gik hun i operaen med M. DuPlessis. Sådan 

foregik det i et par måneder, og det synes som om Serafina langt om længe, da 

hendes mand var gået hen for at besøge en apoteker en aften, opgav at kæmpe for 

sin ’dyd’. Efter at DuPlessis havde gjort Serafina til sin elskerinde, ville han 

selvfølgelig gerne skille hende fra manden, og hun lod sig overtale så langt, at hun 

indvilligede i at flytte ind i en lejlighed i Rue St. Honoré. Samtidig klagede 

DuPlessis til det parisiske politi og sagde, at hendes mand slog hende og var en 

forbryder. Balsamo blev vild af jalousi og raseri. Han svarede igen ved at anklage 

DuPlessis for tyveri og bortførelse samtidig med, at han ansøgte kongen om 

oprejsning. Den blev ham tilstået og i februar 1773 blev den alt for smukke kvinde 

sat bag Sainte-Pélagifængslets mure, der på det tidspunkt var det mest kendte og 

frygtede fængsel for kvinder i Paris. Serafina tilbragte fire måneder i fængslet, men 

en af fordelene ved opholdet var, at hun blandt andet lærte at skrive og læse. 

Medens hun tilbragte tiden i fængslet vendte lykken for Balsamo. Han tjente gode 

penge på en hudcreme, der indeholdte boraks, og han var lærer i alkymi for to 

amatører, der var interesseret i emnet. I december 1773 blev mand og hustru atter 

genforenet. Ægteparret forlod sammen Paris og her forsvinder sporet af dem i 

overet år, men samtidige kilder er enige om, at de opholdte sig i Belgien og 

Tyskland.  

 

I begyndelsen af 1775 ved man dog at de tilbage i Neapel, og Balsamo kaldte sig 

nu markis di Pelligrini. Han havde formentlig taget navn efter Monte Pelligrino, det 

bjerg som knejser over Palermo. På et tidspunkt, mellem afrejsen fra Paris og 

ankomsten til Palermo havde de, ved Serafinas hjælp, mødt en Prins de Petre 

Persia. Markis di Pelligrini/Balsamo/Cagliostro fik nu sin egen hestetrukne vogn 
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og en kammertjener ved navn Laroca, en tidligere barber fra Napoli. I Napoli 

mødte han også sin onkel, Antonio Bracconeri, der senere skulle identificere 

Cagliostro som Balsamo ud fra et lille miniatureportræt, og kørte hjem til Sicilien 

og Palermo efter onklen først havde sikret sig, at han var fri til at vende tilbage. For 

en tid var heldet med dem og Balsamo tænkte på om de skulle slå sig til ro og leve 

af den formue som Serafina havde erhvervet gennem prinsen. Han lejede et hus 

uden for Palermo med dette mål for øje.  

 

Men skæbnen ville det igen anderledes. Uheldigvis levede den guldsmed han i sin 

tid havde franarret guld endnu, og denne fik sin advokat til kaste Balsamo i 

fængsel. Serafina gik til hendes elsker, Prins de Petre Persia, som rasende truede 

Marano’s advokat til at få Balsamo frigivet.  

 

Og nu drog det unge par ud på en helt anden rejse, denne gang til Malta og her 

begynder den egentlige historie om frimureren, adepten og mystikeren Grev de 

Cagliostro. 
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2. kapitel 

- Malta 

Under den senere, berømte Diamanthalskæde-sag mod Cagliostro i Frankrig 

anmodede de franske myndigheder om at få undersøgt hans baggrund og et 

advokatkontor i Palermo blev bestilt til at undersøge Balsamo-familiens oprindelse. 

Dette kontor lavede et stamtræ over familien, og de notater og dokumenter der 

havde hjulpet dem i arbejdet blev sendt tilbage til Frankrig. Disse undersøgelser, 

samt Inkvisitationens undersøgelser viste, at Balsamos forældre begge stammede 

fra den sicilianske højadel.  

 

På faderens side, Balsamo-familien, havde en Giacomo Balsamo været 

kommandørkaptajn i Milazzo og Patti i 1517, Lord af Mirto og af Tuormina under 

Ferdinand den Katolskes herredømme. I 1613 havde en Pietro Balsamo haft andel i 

fyrstedømmet Roccafiorita og var dekoreret med den spanske orden San Giacomo. 

En Francesco Balsamo ejede fyrstedømmet Castellaci. På moderens side, 

Bracconieri-familien, kunne den unge Balsamo spore sin slægtslinie tilbage til en 

baronesse Simone Bracconieri de Piscope e de Castroeale. Der var også en 

Giuseppe Cagliostro som havde været lærer for prinsen af Villefranca. 

Bedstemoderen, der var født Marie Martello, yndede at fortælle, at hun var en 

ætling af Karl Martels familie. En kusine i Martello-familien giftede sig med  

ovennævnte lærer Giuseppe Cagliostro, og denne kusine, Vincenza Cagliostro, var 

Balsamos gudmoder og senere i livet tog han hendes navn og titel som hun, ifølge 

nogle kilder, gav ham sammen med en lille sum penge. Dette synes at være 

Balsamo di Cagliostro’s oprindelse.  

 

Et af de mest karakteristiske træk ved Balsamo-familien, var dog et minde som de 

holdt i hævd om et familiemedlem, Giovanno Salvo Balsamo. Han var i 1618 

blevet storprior for Malteser-Ordenen i Messina, og dette gav senere adskillige 

Balsamo’er ret til at træde ind i den Orden, hvori deres onkel, Giuseppo Cagliostro, 

også havde vundet stor agtelse. Malteser-ordenen som Giovanno Salvo Balsamo i 

1618 var storprior for havde i 1480, som Johannesriddere, ført en blodig krig mod 

Muhammed II på Rhodos og igen i 1532 mod Suleiman II, til hvem de 

forpligtigede sig til at trække sig tilbage fra Rhodos til Malta, hvor Charles V 

installerede dem. Disse slag blev fulgt af nye blodige kampe som stormesteren Jean 

de Valletta førte i 1565 og som han sejrede i.  

 

To hundrede og halvtreds år tidligere, i maj 1312, havde St. Johannes af Jerusalems 

Riddere overværet hvordan Pave Clement V undertrykte Tempelherrerne og 
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tilegnede sig deres ejendom. Som Riddere af Rhodos og derefter af Malta var det 

kun naturligt for dem, at de blev gennemtrængt af den berømte moralske og 

materielle arv efter Tempelherrerne. Lig dem og med dem havde de kæmpet mod 

de vantro, erobret det Hellige Land og ført blodige krige mod tyrkerne. De to 

Ordener havde overgivet sig til den hellige Johannes. De gentagne kontakter de 

havde haft med såvel mysterierne i den tidlige kristendom som i islam og hvis 

lærdomme de umuligt kunne undgå at have fået kendskab til, havde naturligt bøjet 

dem mod de esoteriske lærdomme. Malteserriddernes uafhængighed af Kirken, 

formentlig på grund af deres orientalske natur, var legendarisk. Deres forbindelse 

med Tempelherrerne - der var stærkt farvet af deres beklagelse over den 

uretfærdighed og den tortur Romerkirken havde påført deres våbenbrødre - havde 

gjort dem stærkt tilbøjeligt til ikke at fornægte eller forstøde Tempelherrernes 

tanker. Til minde om martyren, stormester Jaques de Molay, bar visse stormestre 

videre på den åndelige byrde, hvis hemmelighed for en vis del fandt sin åbenbaring 

i Koranen og var på denne måde en forstærkende drivkraft for en gnostisk 

fortolkning. De højeste kommandører i Templet betragtede sig selv som værende 

hævet over Romerkirkens herredømme, men de betalte med døden for det. 

Malteserridderne forseglede denne tilbøjelighed i deres hjerters dyb. Man glemte 

bestemt ikke Tempelherrerne.  

 

Cagliostro skriver i sine Memoires, der udkom i 1786, at han havde fulgt sine 

forfædres vej og fik adgang til stormesterens palads. Han havde utvivlsomt påkaldt 

sig billedet af sin berømte forfader, som havde været storprior og onkelen, hvis 

navn havde åbnet portene til La Valetta’s stærke citadel for ham. Han blev budt 

velkommen af Ridderen af Aquino, en broder til den fremtidige vicekonge over 

Sicilien, Prins di Caramanica. Derefter blev han budt velkommen af dignitarerne 

fra den Orden som nu gav ham ly, adopterede ham og delte deres tanker med ham. 

Han blev præsenteret for stormesteren Bailly de Rohan, der inviterede ham til 

middag, og han blev også introduceret for en ambassadør ved navn de Breteuil. 

Cagliostro skriver også, at han under sit første besøg på Malta i 1766 blev 

modtaget af Stormesteren Dom Manöel Pinto og opholdte sig i hans palads. Da han 

vendte tilbage til Malta i 1776, var Pinto i mellemtiden afgået ved døden. Nogle 

beretninger fortæller også, at Cagliostro var søn af Manöel Pinto de Fonseca og af 

datteren til Guvernøren af Trebizond. Ifølge disse beretninger menes Althotas, 

stormesterens fortrolige rådgiver, at have taget den nyfødte søn med til Medina, 

hvor han fik en muslimsk opdragelse. Fra Malta havde stormesteren sikret sig 

barnets fremtid. Cagliostro lod folk tro, at dette var forklaringen på hans rigdom. 

Men hvem var denne berømte stormester, der spillede en så afgørende rolle i unge 
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Balsamo’s skæbne? Dom Manöel Pinto de Fonseca var født i Portugal ved Lamego 

i 1681. Medens han endnu var meget ung trådte han ind i Ordenen. Før han blev 

valgt til stormester havde han været vicekansler og forvalter for Pardons’erne og i 

1741 blev han så valgt til stormester. Han havde næse for de konventionelle 

former, for ceremonielle receptioner og festligheder. Som stormester skabte han 

den vane at bære en lukket krone - ligesom de kongelige - og han var ikke så lidt 

stolt af at blive kaldt ”min fætter” af kongen af Frankrig. Hans blomstrende have 

skulle efter sigende have været et orgie af sjældne blomster. Dom Manöel var 

sædvanligvis omgivet af unge riddere, for Frankrigs adel sendte ofte deres uægte 

sønner ned til Ordenen inden de fik en kommandørpost i Frankrig, og stormesteren 

viste dem stor venlighed og gik endda så vidt, at han fik flere af dem løsladt, når de 

havde opfordret til eller deltaget i ulovlige dueller. På Malta byggede han smukke 

paladser, tiltrækkende kroer og bestilte et stort maleri af den franske maler Favray, 

som malede et maleri der viser en meget stolt Dom Manöel. Han nærede stor 

kærlighed til de okkulte videnskaber og hengav sig til tider til nekromantiske 

seancer. Dom Manöel Pinto lærte den unge Balsamo den indre betydning i 

okkultismen, nemlig afdækningen af det transcendente, der ligger bag den fysiske 

virkelighed, den uophørlige søgen efter en måde at kontrollere de kræfter på, der 

virker på alle mennesker. 

 

Balsamo var dybt imponeret. ”Det var”, betroede han senere, ”den hellige 

Johannes’ hemmeligheder, Jesus’ elskede discipel som modtog det guddommelige 

ord, afdækkede hemmelighederne og blev lærer for esoterikerne”. Ligesom 

Tempelherrerne, der kæmpede i den hellige Johannes’ navn, opretholdte også St. 

Johannes af Jerusalems Maltesiske Orden traditionen om mysterierne der ligger 

skjult i både Johannes  person og bag hans Åbenbaring. Ordenens stormester lærte 

også den unge Balsamo om livets grundliggende hemmeligheder, om frugten af 

hans lange meditationer i de stjernefyldte nætter ved Middelhavet. Han lærte ham 

om intuitionen og hvordan intuitionen bliver forstærket af det som kaldes for 

‘indvielse’. Balsamo lærte, at belønningen ligger i en optimisme, som opstår af den 

følelse af vitalitet, der skabes ved selve indvielsens hemmeligheder og han sagde 

senere ”at eftersom den indvielse måtte forblive skjult er den kun udtrykt i lukkede 

kredse indenfor det Skotske Frimureri”.  

 

Også alkymien var i høj kurs hos nogle af de lærde i Malteser-Ordenen og man 

sagde dengang, at ovnene i Valetta nærmest var hvidglødende. Orientens magi, 

sympatien for de store symbolske legender, de traditionelle mysterier - Malta havde 

været græsk, før den på det tidspunkt var Italiensk - fremskridtene der var skabt 
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ved Alexandria’s skoler, såvel som den ægyptiske tradition, var altsammen en 

naturlig del af det miljø som Balsamo færdes i på Malta. ”Jeg husker, at det 

værelse jeg havde fået, lå ved siden af laboratoriet”, fortalte han senere. Stolt over 

disse forfædre, stolt af sin lige linie, vejledte Dom Manöel den unge Balsamo, 

genfortalte for ham eventyrene om hans forfædre, deres navne og deres rang. Det 

var på denne måde, at han formede Cagliostro’s sind og karakter. Dom Manöel 

Pinto døde han den 19. januar 1773 i en alder af 91 år. Han havde da været 

Stormester i 32 år. Han blev efterfulgt af Francisco Ximenes de Texada fra 

Aragonien og gennem hans regeringstid gav han en række storslåede  receptioner 

og i 1775, ved Ximenes død, blev Bailly de Rohan, der da var over 50 år gammel, 

valgt til stormester. 

 

Også Ordenens kommandører og bærere af Storkorset samledes omkring den unge 

rejsende, som var dybt interesseret, ja, fascineret af den intellektuelle kreds 

omkring ham, og det var i Kommandørboligen, at han modtog sin åndelige dåb, 

hans indvielse i St. Johannes Ordenen. Konstitutionen for Maltas Riddere artikel II 

foreskriver iøvrigt, at stormesteren må adle en ridder til ‘særlige tjenester’. Denne 

indvielse kom til ham gennem St. Johannes’ mysterier der blandt andet indeholder 

åbenbaringens esoteriske sprog, visionærernes intuitive metoder og åbenbaringen 

af Kabbala. Det gav ham også mulighed for at skifte navn. Formålet med enhver 

dåb er så at sige, at ‘døde’ det gamle menneske for at give plads for det nye og 

genfødte menneske. Dette nye menneske har lov til at tage et nyt navn. 

Theophrastus Bombastus valgte navnet Paracelsus, ‘han som vandrer mod lyset’. 

Robert Fludd blev ‘de Fluctibus’. Samuel Richter, ‘Sincerus Renatus’ og der var 

sikkert ikke mange der kendte Greven af St. Germains rigtige navn. I sine 

Memoires skriver Balsamo: ”På Malta, der tog jeg første gang navnet Grev di 

Cagliostro”. 

 

De tre fundamentale elementer der kom til at præge Cagliostro - fra han gik i land 

på Malta - var først og fremmest mystikken der blev afdækket gennem Malta’s 

kors. ”Jeg blev født på Malta”, som han siger.  Derefter de sandheder der blev 

afdækket i St. Johannes-Ordenens og Tempelherre-Ordenens tradition og tilsidst 

navneforandringen, der bliver givet til den mystiker som arbejder frem mod en 

fornyelse. ”Jeg kaldte mig Grev di Cagliostro på højere bud, selvom det ikke er mit 

rigtige navn”. Af disse tre elementer dukker der et fjerde aspekt op, nemlig det 

som forvandler personligheden, og det er formentlig denne forvandling der ledte 

ham til, at komme med et helt andet billede med hensyn til hans fødsel og 

barndom.  Denne gang ikke et historisk billede, men som en legende, malet med 
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brede penselstrøg i hans memoirer. Det er et billede malet i den orientalske 

klædedragt der passede ham så godt, da Dom Manöel på den ene side havde lært 

ham, at lyset kommer fra Orienten og på den anden side, at Balsamo var opvokset i 

Palermo, hvor mindet om den arabiske civilation stadig blomstrede. I sin Memoires 

skriver han: ”Jeg kender hverken til stedet hvor jeg blev født eller de forældre som 

bragte mig til verden. Min første barndom tilbragte jeg i byen Medina i Arabien, 

hvor jeg voksede op under navnet Achara, et navn jeg beholdte under mine rejser i 

Afrika. Jeg boede i muftien Salahyns palads. Fire personer, en ældre lærer ved 

navn Althotas, tre tjenere, en hvid og to sorte, omgav mig. Althotas fortalte mig, at 

jeg var forældreløs, men lod mig forstå, at jeg var født på Malta. Han lærte mig om 

videnskab, hovedsagelig botanik og lægende medicin. Jeg blev opdraget som 

muslim og tilbragte tre år i Mekka. En dag, hvor jeg udtrykte ønske om at rejse ud i 

verden, fik jeg besøg af sheriffen, som grædende tog afsked med mig, og sagde: 

”Farvel, naturens ulykkelige søn!” Herefter drog jeg med en karavane til Ægypten 

og besøgte de fjerneste pyramider. I tre fulde år rejste jeg i Afrika og Asien og i 

1766 vendte jeg tilbage til Europa og gik i land på Rhodos med min lærer og tre 

tjenere”. Han forsætter så til Malta hvor stormester Pinto byder ham velkommen 

på paladset. Herefter bærer den unge mand europæiske klædedragter. Han bliver 

kristen og tager navnet grev di Cagliostro. Althotas bliver klædt i en gejstlig dragt 

dekoreret med Malteserkorset. Pinto nævner, at han kender til den unge mands 

oprindelse, som skyldes en romantisk affære mellem sheriffen og prinsessen af 

Trebizond. 

 

D’Aquino introducerer ham for de riddere som har modtaget Ordenens Storkors, og 

i særdeleshed for Bailly de Rohan, som inviterer ham til middag. Efter den 

agtværdige Althotas død på Malta, forlader Cagliostro Malta sammen med 

Chevalier d’Aquino for at drage til Sicilien og Napoli, der er Chevalier d’Aquinos 

fædreland. I Rom modtager Kardinal Orsini ham og introducerer ham for Kardinal 

York og Kardinal Ganganelli, den fremtidige Pave Clement XIV. Ved adskillige 

lejligheder kysser Cagliostro Pave Clement XIII’s fødder. Men alt dette er altså 

ikke et historisk billede, men en legende i hans Memoirer. Der er også i dette 

afsnit, at han skriver: ”Det var da, i mit toogtyvende år, jeg var så heldig at 

skæbnen lod mig møde en ung kvinde, Serafina Feliciani, hvis yndige charme 

vækkede en flamme i mit indres dyb, som gennem 16 års ægteskab kun er blevet 

forstærket!”. Han slutter med at indrømme, at han har en stærk tilbøjelighed til, at 

gøre noget godt, at give penge til de fattige og hjælpe andre på sin vej. Det var hans 

tommerfingerregel. Fremtiden lå åben for den unge magiker. 
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3. kapitel 

- de mystiske lærdomme. 

 

På Malta havde Cagliostro haft adgang til og formentlig læst mange af de gamle 

alkymistiske og kabbalistiske manuskripter og selvom man dengang sagde, at 

ovnene i Valetta nærmest var hvidglødende, så havde praktisk arbejdende 

alkymister været aktive langt tidligere. Både Thomas fra Aquino og Albertus 

Magnus nævner De Vises Sten der blev skabt ved alkymistiske transmutationer. 

Begge blev senere kanoniseret af den katolske kirke. Raymundus Lullus lavede 

guldstykker, der blev kendt som raymondines, og den franske alkymist Nicolas 

Flamel blev en stor velgører for Kirken. Den engelske munk Roger Bacon 

offentliggjorde Speculum Alchimia, men den største af alle alymisterne var 

formentlig Paracelsus.  

 

Allerede hos flere af de græsk-alexandrinske forfattere fra det 4.- og 5. århundrede 

e.kr. findes der beretninger om, at man forsøgte at forvandle uædle metaller til guld 

og sølv, og det fremgår tydeligt af beretningerne, at sådanne beskæftigelser har hørt 

til de gamle ægyptiske præsters mysterier. Det bliver gentagne gange omtalt som 

en kendsgerning, at forskellige uædle metaller ved hjælp af en speciel, 

hemmelighedsfuld eliksir kan omdannes til guld og sølv, og navnet på denne 

forvandlingskunst var ifølge disse gamle forfattere kymia eller kemia. Man havde 

tidligt bemærket, at små guld- og sølvmængder kunne udskilles af andre metaller, 

hvori de havde været indeholdt. Men denne kendsgerning blev fejlagtigt opfattet 

som om der havde fundet en metalforvandling sted. Man vidste for eksempel, at 

kobber antog guldets farve ved at blive smeltet sammen med zinkertser og at det 

ved tilsætning af arsenforbindelser kom til at ligne sølv, og disse fakta brugte man 

som bevis for at ét metal kunne forvandles til et andet. Eter erobringen af af 

Ægypten i midten af det 7. århundrede fik araberne kendskab til al-kymi, som det 

på arabisk kom til at hedde, og med dem blev denne kunst efterhånden udbredt til 

de erobrede lande langs Afrikas nordlige kyster og til Spanien, som jo allerede i 

begyndelsen af det 8. århundrede kom under maurisk herredømme. Fra maurernes 

spanske universiteter, som blev besøgt af studerende fra mange forskellige 

europæiske lande, blev kendskabet til alkymi her efter spredt over Frankrig, 

England, Tyskland og Italien, og i det 13. århundrede fandtes der mange ivrige 

dyrkere af kunsten i hele Vest- og Mellemeuropa. Den mængde af skrevne og 

trykte alkymistiske værker der nu vældede frem indeholder mangfoldige 

beskriveler af, hvordan man skulle fremstille eliksiren, tinkturen eller de Vises 
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Sten, det hemmelighedsfulde præparat, som kunne forvandle de uædle metaller til 

guld og sølv. 

 

Først og fremmest måtte man anskaffe sig den rigtige materie prima, og at finde 

denne grundsubstans syntes netop at være det vanskeligste af det hele. Af dette 

skulle der så fremstilles noget, som blev kaldt de Vises Sten’s Mercurius, Dragen 

eller den Grønne Løve, og til dette problematiske stof skulle tilsættes et andet, de 

Vises Guld eller Liljen. Blandingen af stofferne og opvarmningen skulle foretages i 

det Filosofiske Æg, en halvkugleformet skål med tilsvarende låg, som blev anbragt 

i den Hermetiske ovn. Operationen kunne også foretages i en glaskolbe, og man 

ville da se, hvorledes massen først blev sort, Ravnehovedet , derefter hvid, den 

Hvide Svane,senere mangefarvet, Regnbuen eller Påfuglehalen, og til sidst rød. Så 

var processen lykkedes og de Vises Sten blevet fremstillet. Nu var det imidlertid så 

uheldigt, at de fleste ikke kunne finde den rigtige materia prima. Den var aldrig 

blevet beskrevet så nøjagtigt, at man kunne blive klog på, hvad det skulle være. For 

at skaffe sig denne grundsubstans prøvede alkymisterne så alle mulige uorganiske 

og organiske stoffer, de forskellige mineraler og alle mulige dele af planter og dyr, 

endog urin og ekskrementer kom i kolben – man måtte forsøge alt, og netop det 

mindst sandsynlige kunne jo være det rigtige. Ifølge et Rosenkreuzer manuskript, 

som indbundet i fløjl findes på det Kongelige Bibliotek, Geheime figuren des 

Rosenkreuzerne, og som er illustreret med en mængde farvelagte allegoriske og 

kabbalistiske symboler, skal det efterstræbte præparat ”blot laves af solens stråler 

og månen skin, gennem et brændglas og magnetiseres”. Symbolet for guld var 

Solen ligesom symbolet for månen var for sølv, og det blev almindeligvis antaget, 

at der var en mystisk forbindelse mellem de forskellige himmellegemer og 

tilsvarende metaller. Selvom det ikke lykkedes, at fremstille eliksiren i dens største 

fuldkommenhed, den Røde Tinktur, som kunne forvandle uædle metaller til guld, 

kunne man dog måske være så heldig, st fremstille den i  en mere beskeden 

skikkelse, den Hvide Tinktur, som kunne omdanne forskellige metaller til sølv. 

Dette skulle være noget lettere, og var dog heller ikke at foragte. Endelig var der en 

tredje modifikation af De Vises Sten som dog ikke kunne forvandle det uædle metal 

helt, men dog delvis, til sølv eller guld, så at den stræbsomme alkymist altid havde 

udsigt til at få noget udbytte af anstrengelserne. Lykkedes det endeligt adepten at 

fremstille den fuldkomne tinktur, så kunne han med en ubetydelig mængde af det 

forvandle store mængder af opvarmet kviksølv, smeltet bly eller tin, til guld. De 

Vises Sten beskrives ofte som et tungt, rubinrødt pulver eller glinsende, rød 

substans, der belev kastet på det smeltede uædle metal, og forvandlingen fulgte så 

enten øjeblikkelig eller efter nogen tids forløb. Jo mere fuldkommen tinkturen var, 
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desto mindre behøvede man deraf. Nogle alkymister mener beskedent, at De Vises 

Sten kan forædle op til hundrede gange sin vægt af det uædle metal, medens andre 

tillægger den kraft til at forvandle indtil en million gange sin egen vægt! Det var 

desuden en almindelig antagelse, at De Vises Sten, som en universalmedicin, kunne 

helbrede for eller beskytte imod alle mulige sygdomme og forlænge livet langt ud 

over de naturlige grænser, og man kan da ikke undre sig over, at dette vidunderstof 

var genstand for tusinder af tanker og fremstillingen af det var et mål, som masser 

af mennesker, uden hensyn til kundskaber, stilling, alder eller køn, higede efter at 

nå. 

 

I midten af det 1600-tallet var de analytiske metoder temmelig primitive, og 

kendskabet til de forskellige metalsalte yderst mangelfulde. Det blev således 

betragtet som bevis på en delvis metalforvandling, når jern i en opløsning af 

kobbervitriol blev overtrukket med kobber eller, som det hed i det alkymistiske 

billedsprog, når ”Mars afførte sig sin rustning og iførte sig Venus’ klædning.” 

Tegnet for Venus blev også benyttet for tegn for jern ligesom Venus samtidig var 

et tegn for kobber. Merkur var tegn for kviksølv. Jupiter for tin og Saturn for bly. 

 

Også i oldtiden kendte man til guld- og sølvlignende legeringer af kobber med zink 

og arsen og blev benyttet som bevis på at et metal kunne forvandles til et andet. Vi 

må huske på, at indtil begyndelsen af det 1600-tallet betragtede så godt som alle 

kendte naturkyndige metalforvandlingen som en kendsgerning og, at mange af 

disse mænd, hvis sandfærdighed var hævet over enhver tvivl, både mundtligt og 

skriftligt havde erklæret enten, at de selv havde foretaget metalforvandlingen eller, 

at de havde set dem blive udført af andre. Metallerne blev betragtet som sammensat 

af to forkellige bestanddele, hvorfa den ene repræsenterede det metalagtige og den 

anden det brændbare, og man antog, at de forskellige metaller indeholdte disse to 

bestanddele i forskellige blandingsforhold. Kunne man fremkalde en ændring i 

blandingsforholdet, kunne man også forvandle et metal til et andet. Også sølv- og 

guldamalgamer mente man var opstået ved forvandlingen af kviksølv til ædle 

metaller, og det er sandsynligt at sådanne amalgamer ofte blev betragtet som rent 

guld og sølv. Det kan derfor ikke afvises at mange der gav sig ud for at være 

adepter i kunsten, var mere eller mindre kundskabsløse lykkeriddere, som kun 

stræbte efter materiel udbytte og ved ders bedragerier bragte alkymien i miskredit. 

Men vi må ikke glemme, at de gode, alvorligt arbejdende alkymister, med deres 

enkle hjælpemidler, ved deres udholdende og besværlige arbejde faktisk har været 

den videnskabelige kemis pionérer og således har bidraget til at finde De Vises Sten 

i en anden, men ikke ringere betydning end den oprindelige. Lykkedes det ikke 
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alkymisterne at frembringe guld, havde man på den anden side tilstrækkelig mange 

beviser for, at den planløse eksperimenteren kunne koste formuer. Det blev derfor 

især fyrstelige personer og rige godsejere, som mente at kunne tillade sig denne 

kostbare passion, og til dem søgte så de professionelle alkymister, som i reglen 

kunne gøre regning på en gæstfri modtagelse og store belønninger, såfremt deres 

præstationer nogenlunde svarede til forventningerne. Skuffede de der imod deres 

værter, eller endog forsøgte at bedrage dem – som for eksempel ved at indsmugle 

guld eller sølv i diglen under operationen – så var de ligeså sikre på langvarigt 

fængsel eller vanærende død. 

 

Det er ret sandsynligt, at allerede kong Kristian den Anden her i Danmark har 

interesseret sig for alkymi. Det er ihvertifald beviseligt, at hans intelligente 

rådgiverske, fru Sigbrit, gav sig af med det. Det samme siges om Kristian den 

Tredje og Frederik den Andens dronning Sofia, og om Tycho Brahe siges det, at 

han i sin ungdom en tid vaklede mellem astronomien og alkymien, som han hele sit 

liv igennem bevarede en stor interesse for. Det er dog først til Kristian den Fjerde 

og Frederik den Tredje man har et sikkert kendskab, og det er navnlig i 1600-tallet, 

at guldmageriet blomstrer i Danmark, idet såvel kongerne som en mangfoldighed 

af herremænd håbede på denne måde afhjælpe deres finansers sørgelige tilstand. 

 

Da Raymundus Lullus, Nicolas Flamel og Roger Bacon alle tre er særdeles vigtige 

personer i både den alkymiske tradition og den esoteriske tradition, og som 

Cagliostro videreførte, vil jeg kort præsentere dem som følger. Raymundos Lullus 

opnåede stor berømmelse i Catalonien og bliver den dag i dag æret af 

mallorcanerne, hos hvem hans lærdomme endnu har mange tilhængere. Han var et 

menneske af usædvanlig begavelse i litteratur, poesi, filosofi, religion, mysticisme, 

sociologi, lingvistik og videnskaberne. Han har helgenstatus da han på egen hånd 

forsøgte at missionere blandt muhamedanerne og blev stenet til døde uden for 

Bougre´s bymure i det nordlige Algier i 1315. Selvom Lullus kunne virke fanatisk i 

sin søgen mod målet og han ofte blev fængslet, blev han næsten 80 år gammel. 

Hans lærdomme blev meget populære og selv Jesuitterne forsvarede dem. 

Raymundos Lullus blev født på Mallorca i 1235. Han stammede fra en gammel 

adelig catalonsk familie og det meste af sin ungdom blev brugt på livet ved hoffet. 

Kongen satte stor pris på ham og han blev indsat som seneskal for øerne. Han 

giftede sig meget ung, men det hindrede ham ikke i at eftertragte en anden kvinde. 

Selvom han var far til tre børn blev han nærmest besat af en signora Ambrosia 

Eleanore de Castello de Genes. Den unge kvinde, der selv var gift, blev dybt 

foruroliget over hans efterstræben. Efter utallige episoder rådslog hun sig med sin 
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mand for at få en ende på situationen uden unødvendig opmærksomhed, og på hans 

råd skrev hun et brev i hans nærværelse og bad Lullus om ikke mere at opsøge 

hende. Men brevet havde ingen virkning og til sidst inviterede kvinden den unge 

Raymundo til sit hus. ”Se på det som du eftertragter, Raymundo Lully”, sagde hun 

med tårer i øjnene. Så knappede hun sin kjole op og viste ham sine bryster, der 

næsten var ædt op af cancer. Lullus blev dybt chokeret, faldt på knæ og bad om 

tilgivelse. Denne oplevelse forandrede hans liv. Han isolerede sig, kastede sig foran 

krucifikset og lovede at bruge sit liv til at tjene Gud. Lullus trak sig nu tilbage fra 

hoffet, fornægtede verden og delte det meste af sin ejendom mellem familien og 

beholdte kun lige det mest nødvendige. Han delte også ud af sine goder til de 

fattige. I samme periode havde han adskillige visioner af Kristus. Overbevist 

gennem sine mystiske oplevelser om, at han var blevet udvalgt til at oplyse 

menneskene, begyndte han nu at rejse omkring, studerede flittigt og i adskillige år 

var han professor i arabisk sprog i et Franciscanerkloster i Miramar. Drevet af en 

indre trang besluttede han at prøve på at omvende muhamedanerne og besøgte 

derfor Rom for at overtale Paven til at oprette skoler til uddannelse af 

missionerende munke. Men Pave Honorius IV, som sikkert ville have hjulpet ham, 

døde netop som Lully kom til Rom og projektet fik ingen opmærksomhed. 

Ligesom St. Augustin kæmpede Lully konstant mod virkelige eller forestillede 

defekter i sin karakter. Han rejste til Tunis, hvor hans brændende iver gjorde, at 

han blev arresteret og sat i fængsel og dømt til døden for at forføre folk. Han blev 

reddet af en lærd muslim som han forsøgte at omvende. Ved en anden lejlighed i 

Algier, satte autoriteterne en bøjle i munden på ham, for på denne måde at hindre 

ham i at tale i 40 dage. De sidste år i Lullus liv blev næsten alle brugt til at 

missionere blandt muhamedanerne. Tilsidst endte hans jordiske rejse neden for 

Bourgi's mure. Ifølge en beretning, så en besætning på en handelsbåd et mærkeligt 

lys stråle inde på stranden. De sejlede ind til stranden i en lille båd og så at lyset 

skød op fra en dynge sten, som hastigt var kastet over Lullus lig. En anden 

beretning siger, at besætningen fandt Lully døende og at de tog ham med tilbage til 

skibet, hvor han døde ombord den 29. juni 1315, da han lige netop kunne skimte 

Malorca. Under alle omstændigheder ligger han begravet i katedralen i Palma. Han 

siges at have skrevet utallige bøger. En rapport siger også, at han var elev af 

Arnoldus de Villa Nova. Dog ved vi, at han i 1283 skrev Blanguerna, en mystisk 

eller filosofisk fiction der tilhører rækken af utopier. Dette værk ligner Platons idé 

om et filosofisk Rige og minder om den utopiske cyklus der 300 år senere skulle 

begynde med Thomas More og Francis Bacon. Da jeg i 1986 besøgte Lullus grav i 

Palma, kendte jeg ikke til beretningen om 'lysstrålen' og medens jeg stod foran 
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hans kiste, skød et vældigt lys op fra den hvilket naturligvis overraskede mig en 

del. 

 

Flamel blev født 1330 og var skriver og notar, født af fattige forældre og levede i 

Skrivernes gade nær St. John af Boucherys kapel i Paris. Man kender intet til 

Flamels ungdom, men hans berømmelse begyndte i 1357, da han for 2 floriner 

købte en stor og meget gammel bog. Omslaget på denne mærkelige bog var af 

messing, præget med bogstaver og figurer og indholdet bestod af tynde blade af 

bark. Hvert blad var dækket med skrifttegn og symboler, smukt udført og rig på 

farver. Den var ikke europæisk, men snarere fra Østen. På den første side stod der 

med store bogstaver i guld: ”Jøden Abraham, Prins, Præst, Levit, Astrolog og 

Filosof, til Jødernes Nation”. Flamel og hans kone brugte herefter mange år og 

mange anstrengelser på bogen og den 25. april 1382 klokken 5 om eftermiddagen, 

fuldførte de forvandlingen. Flamel og hans kone blev utrolig rige og de byggede 

kirker og gav almisser til de fattige. De forsvandt begge efter fiktive begravelser og 

man kender intet til deres videre skæbne. En mand ved navn Paul Lucas, som 

levede i det 17. århundrede, har skrevet en beretning om en rejse i Lilleasien: ”Da 

jeg i Bournous-Bachi havde haft en samtale med dervishen fra Usbechs om 

hermetisk filosofi, sagde denne østerlænding, at de virkelige filosoffer kendte til 

den hemmelighed at forlænge deres liv, så de kunne leve tusinde år, og også 

forstod at beskytte sig imod alle sygdomme. Jeg omtalte så den berømte Flamel og 

sagde, at trods De Vises Sten var han død efter de for almindelige mennesker 

gældende regler. Da han hørte navnet Flamel, gav han sig til at le ad min 

enfoldighed. Han havde tilsyneladende troet på, hvad jeg hidtil havde sagt, og jeg 

var derfor umådelig forbavset over, at han tvivlede op dette. Han opdagede min 

forbavselse og spurgte, om jeg virkelig var tosset nok til at tro, at Flamel var død. 

”Nej, nej,” sagde han, ”De tager fejl. Flamel lever, hverken han eller hans kone 

ved endnu hvad døden er. Det er knapt tre år siden, jeg forlod dem i Indien, og han  

er en af mine mest trofaste venner.” Senere gav dervishen Paul Lucas nærmere 

oplysninger: ”Berømmelse er ofte noget meget besværligt noget, men en vismand 

forstår at klare sig ud af alle vanskeligheder. Flamel var klar over, at han ville 

blive arresteret, så snart han blev mistænkt for at være i besiddelse af De Vises 

Sten, og det så ud til, at det ikke ville vare længe, før man mistænkte ham for det 

efter al den opsigt, hans gavmildhed havde vakt. Det lykkedes ham, at undslippe 

forfølgelsen ved at bekendtgøre sin egen og sin kones død. Efter hans råd spillede 

hun syg, sygdommen gik sin gang, og da det forlød, at hun var død, befandt hun sig 

i virkeligheden i Schweiz, hvor hun havde ordre til at vente på ham. I hendes sted 

begravede man et stykke træ og hendes tøj, og for at gennemføre ceremonieller på 



 

43 

 

behørig vis fandt begravelsen sted i et af de kapeller, hun selv havde ladet bygge. 

Da det blev hans tur, brugte han den samme list, og da man jo kan opnå alt, når 

man vil betale for det, var det ikke svært for ham at vinde lægerne og kirkens folk 

for sig. Han efterlod et testamente, hvori han udtrykte ønske om at blive begravet 

sammen med sin kone og bad om, at man ville bygge en pyramide på deres grav. 

Og medens denne vismand var på vej til sin kone, blev et nyt stykke træ begravet i 

hans sted. Fra da af har de begge levet et yderst filosofisk liv snart i det ene, snart i 

det andet land. Sådan lyder den sande historie om Nicolas Flamel, der altså er helt 

anderledes, end den De tror og den, man er så tåbelig at tro i Paris, hvor kun 

meget få kender den sande visdom.” 

 

Roger Bacon blev født 1214 nær Ilchester i Sommerset. Det synes som om hans 

familie var meget rige og han investerede hele sin arv i bøger og videnskabelige 

instrumenter. Roger Bacon var veluddannet i forhold til sin tid.  Og allerede som 

13-årig kom han til Oxford hvor han opnåede magistergrad. Senere tog han til Paris 

og læste på Sorbonne. Han besøgte berømte lærde, lyttede til rejsendes beretninger 

og eventyr og talte med repræsentanter for alle samfundslag. Ja, selv magikere, 

troldkvinder og astrologer. I mange tilfælde ødelagde bekendtskaberne hans 

omdømme, men forøgede hans viden. Ifølge traditionen opnåede Bacon meget og 

han havde ingen betænkeligheder med at udforske hedenske kilder. Han indså, at 

alle racer og nationer havde skabt vise mænd og at søgningen efter sandhed var 

evig og universel. Med hensyn til sprog mestrede han ikke blot klassikerne, men 

tillige arabisk og hebræisk. I matematik fulgte han Phytagoras, Euclid og 

Ptolemæus. Han bragte mange nye ting ind i geografien og lavede vigtige reformer 

og forandringer til medicinen og hans eksperimenter med mikroskop var 

revolutionerende. Han trådte ind i Francisaner-ordenen, formentlig fordi han følte, 

at klostrets ro ville give ham tid til at sysle med sin forskning.  Selvom Roger 

Bacon havde magtfulde venner, blev hans skrifter fordømt og han blev idømt 15 

års fængsel. De mange års indespærring må have vejet tungt på den aldrende 

broders skuldre. Selvom han kunne hellige sig sine studier, var han berøvet alle 

sine instrumenter. Han blev løsladt i 1292 og begyndte straks at skrive på et vigtigt 

arbejde om teologi, men døde før projektet var færdigt. Det siges at han på sit 

dødsleje skulle have sagt: ”Jeg væmmes over at have skabt mig selv så mange 

problemer for at ødelægge uvidenheden.”  Han døde i 1294. 

 

Præget af en passion for den Filosofiske Sten, især på Malta, studerede Cagliostro 

også Turba Philosophorum - et værk hvori antikkens store tænkere, Sokrates og 

Xenophon, fremlægger beskrivelserne af den store Kunst og opskriften på 
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filosoffernes Sten. Derefter studerede han Tabula Smaragdina, den berømte 

smaragdtavle der er tilskrevet Hermes og som beskriver de enhedslove der hersker 

i Naturen: ”Oh mennesker på jorden, mennesker født og skabt af jorden, men med 

det Guddommelige Menneske i Jer, rejs Jer fra uvidenhedens søvn! Vær rene og 

eftertænksomme. Erkend, at Jeres hjem ikke er på jorden, men i Lyset. Hvorfor har 

I overgivet Jer selv til døden, når I har magt til at tage del i udødeligheden? Angre 

og FORANDRER JERES SIND. Vig fra mørkets lys og forsag for altid 

fordærvelsen. Bered Jer selv til at vandre gennem de Syv Ringe for, at blande Jeres 

sjæle med det evige Lys.” 

 

Denne lære kunne den unge Cagliostro ikke undgå at blive betaget af og han gik 

derefter videre på mystikkens vej ad tre nye trin nemlig, først at afdække sløret for 

Hermes love og hemmelighederne ved forvandlingen af metallerne. Dernæst måtte 

han udstå læretiden i de esoteriske lærdomme der skjulte sig bag Filosoffernes 

Sten. Og sidst, men ikke mindst, at forene sig med Rosenkreuzerne for Cagliostro 

vidste bedre end nogen at Malteserkorset er Rosenkorsets søster.  

 

Foruden Raymundus Lullus, Nicolas Flamel og Roger Bacon må Cagliostro også, i 

det mindste overfladisk, have haft et vist kendskab til Van Hellmont. Også her vil 

jeg stoppe op et kort øjeblik for at give en kort levnedsbeskrivelse af ovennævnte, 

for kender man lidt til dem er det nemmere at forstå hvorfor Cagliostro studerede 

disse menneskers skrifter og hvordan de formede hans videre vej i det selv samme 

mystiske spor. 

 

Johan Baptista van Helmont  blev født 1557 i en adelig familie i Brabrant i 

Belgien. Han underviste i fysik på universitet da han var 17 år gammel og blev 

læge som 22-årig.  I 1609 giftede han sig med en meget rig kvinde, Margaret van 

Ranst. Ægteskabet var lykkeligt og de holdt sammen resten af livet. På grund af 

modsætninger med kirken blev han arresteret i 1634. Inkvisitationen dømte ham til 

at trække visse bøger tilbage, hans manuskripter og papirere blev konfiskeret og 

han blev fængslet. Det var ikke det største uheld han var ude for, for han blev 

løsladt to uger senere. Den større tragedie var, at hans to ældste sønner blev syge 

og bragt til hospitalet i Vilvorde, med et løfte om, at de kun blev behandlet med 

faderens urter. Dette løfte blev ikke holdt og de blev behandlet med de traditionelle 

remedier. Resultatet var at begge døde. I sin biografi tilstår han, at han mødte en af 

de alkymistiske adepter som havde givet ham en lille smule af 'pulveret'. En dag i 

1618 da van Helmont havde arbejdet i sit laboratorium i Vilvorde, fik han besøg af 

en fremmed, der sagde, han ville tale med ham om et emne, som interesserede dem 
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begge. Van Helmont troede først han stod overfor en kollega, der ønskede at 

diskutere medicinske emner, men den fremmede begyndte snart at tale om den 

hermetiske kunst. Van Helmont afbrød ham straks og sagde, at alkymien efter hans 

mening var en overtro uden videnskabelige realiteter, og at han ikke ville høre 

noget om den. Den fremmede sagde da: ”Jeg forstår godt, at De ikke ønsker at 

diskutere den, mester van Helmont, men tør De virkelig påstå, De heller ikke 

ønsker at se?”Forbavset spurgte van Helmont, hvad han i grunden mente med at se 

og den fremmede svarede:”Det er ikke opspind, når jeg forsikrer Dem, at De Vises 

sten eksisterer, og at den ejer transmutaionens kraft. Jeg er klar over, at de ikke 

tror mig, men vil de sige nej, når jeg giver dem et stykke af denne Sten og lader 

Dem selv foretage processen?.” Van Helmont, der troede, han havde at gøre med 

en gal mand eller en bedrager, svarede, at han gerne selv ville eksperimentere med 

et stykke af Stene, men på den betingelse, at han fik lov til at arbejde alene og 

under de vilkår, han selv valgte. Han mente, han på den måde nok skulle få taget 

modet fra manden, men det var der ikke tale om. Hans gæst gik straks ind på, hvad 

han foreslog, og på et stykke papir, der lå på Helmonts bord, lagde han nogle gran 

af et pulver, som van Helmont beskriver således: ”Jeg så De Vises Sten og følte på 

den. Det havde samme farve som pulveriseret safran, var tungt og blinkede som 

splintret glas.” Derefter ville den fremmede gå, og da van Helmont ville vide, om 

han kom tilbage for at se resultaterne af hans forsøg, svarede gæsten, at det ikke 

var nødvendigt, fordi han  var sikker på forsøget ville lykkes. Da van Helmont 

fulgte ham ud, spurgte han, hvorfor han havde ønsket at vise netop ham dette 

forsøg, svarede den anden, at han ønskede ”at overbevisde den berømte lærde, hvis 

værker gjorde hans land ære.” Den fremmedes sikkerhed havde bragt van Helmont 

til at vakle, og han besluttede at foretage forsøget. Han bad sine medhjælpere i 

laboratoriet om at gøre en smeltedigel parat og kom otte unser kviksølv deri. 

Såsnart metallet var smeltet, kastede han den lille smule pulver, den fremmede 

havde givet ham, deri efter at have pakket det ind i papir, som gæsten havde 

foreskrevet. Så lagde han et låg over smeltediglen og ventede et kvarter, derfter lod 

han vand hælde over smeltediglen for hurtigt at afkøle den, og den gik i stykker. 

Midt i den lå der et stykke guld, der vejede nøjagtigt det samme som den kviksølv, 

han til at begynde med havde kommet deri. Det var som nævnt van Helmont selv 

der nedskrev en redegørelse for begivenheden og udgav den under sit navn med 

fuldt perosnligt ansvar. Han havde mod til at indrømme sin fejltagelse og 

erklærede, at han herefter var overbevist om de alkymistiske realiteter. Til minde 

om denne usædvanlige oplevelse kaldte han en af sine sønner Mercurius, der 

senere blev nær ven med Christian Knorr von Rosenroth. Overbevist om, at han 

besad vigtige nøgler til kemiske analyser, trak van Helmont sig tilbage til slottet i 
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nærheden af Brüsselles. Efter13 år nåede sit  mål. Han så sin egen sjæl, der var et 

transcendent lys ”i form som et menneske, hvis hele omrids var aktivt erkendende, 

en åndelig substans og lysende ved sine egne iboende stråler. Lyset var så 

strålende at det var vanskeligt at se ind i det.” I en af sine drømme så van Helmont 

'naturens grotte'. Han synes at han så filosoffen Galen og med en spinkel lampe 

træder han ind i grotten og næsten falder over tærsklen. Senere så han Paracelsus 

træde ind i mørket med en fakkel og bruge en tråd, lige som Ariadnes, så han var i 

stand til at komme tilbage ad sine egne forspor. Desværre fyldte Paracelsus grotten 

med røgen fra sin fakkel. Van Helmont selv søgte at udforske det mystiske rum 

med sin lille lygte og - ifølge forsigtighedens lov – ”så han der langt flere ting end 

de foregående havde beskrevet.” Han døde i 1644. 

 

Det som er forskellen mellem alkymi og enhver anden hellig kunst er, at i alkymien 

opnås mesterskabet ikke synligt på det ydre plan som i arkitektur og naturen, men 

kun i det indre, for forvandlingen af bly til guld, overgår langt de 

håndværksmæssige, ydre muligheder. Det mirakuløse i denne proces, der virker 

som et ‘kvantespring’, kan kun tilføres af naturen selv efter lang tid og er de 

højeste punkter mellem de dødeliges muligheder og sjælens muligheder. Hvor et 

minerals stof - hvis opløsning, krystalisation, smeltepunkt og opbrænding 

genspejler forandringerne til et vist punkt i sjælen - må forblive indskrænket til 

begrænsede områder, kan sjælen gå ud over de tilsvarende psykiske grænser, takket 

være dens møde med Ånden, som ikke er bundet af nogen form. Blyet 

repræsenterer metallets kaotiske og  træge tilstand eller menneskets indre, medens 

guld, der ifølge alkymisterne er størknet lys og jordisk sol, udtrykker både 

metallets og menneskets fuldkomne tilværelse. Metallets natur har guldet som sit 

virkelige mål. Alle andre metaller er enten forberedende trin eller erfaringer. 

Guldet alene besidder en harmonisk ligevægt og er derfor også varigt. Mester 

Eckhardt sagde: ”Kobberet er hvileløst indtil det bliver til guld,” og med dette 

henviste i virkeligheden til sjælen, som længes og higer efter dens egen evige 

tilværelse. Derfor, i modsætning til den almindelige opfattelse af alkymisterne, 

søgte de ikke - ved hjælp af hemmeligt opbevarede formulas, som kun de kendte til 

- at lave guld af almindelige metaller. Den som virkelig ønskede dette tilhørte de 

såkaldte ‘trækulsbrændere’ som, uden nogen forbindelse til den levende 

alkymistiske tradition, og helt på grundlag af studier af tekster, som de tog helt 

bogstavelige, søgte at opnå det store Værk. En anden grund til hvorfor alkymiens 

lærdomme skjules i gåder, er fordi den ikke er ment for hvem som helst. Den 

kongelige kunst forudsætter en mere end en almindelig forståelse og også en vis 

holdning fra sjælens side. ”Ser man ikke,” skrev Artephius, en berømt alkymist fra 
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middelalderen, ”at vores kunst er en kabbalistisk kunst? Med dette mener jeg, at 

den gives videre mundtlig og er fuld af hemmeligheder. Men du, stakkels vildledte 

ven, er du så simpel at du tror, at vi klart og åbent ville lære de største og vigtigste 

af alle hemmeligheder fra os med det resultat, at du ville tage vore ord 

bogstaveligt? Jeg forsikrer dig i god tro (for jeg er ikke jaloux som andre 

filosoffer), at hvem som tager det bogstaveligt, hvad de andre filosoffer har skrevet, 

vil finde sig selv tabt i en labyrints krinkelkroge hvorfra han aldrig vil undslippe, 

men ønske at han havde haft en Aridnes tråd for at holde ham på rette vej og 

bringe ham sikkert ud.” Og Synesios skrev: ”De virkelige alkymister udtrykte sig 

kun gennem symboler, metaforer og lignelser således, at de kun kan forstås af 

helgener, de vise og sjæle som er begavet med forståelse. Af denne grund har de i 

deres arbejder betragtet en vis vej og en vis grundregel af en sådan slags, at kun 

den vise kan forstå det og, efter nogen vanskelighed, nå frem til alt som er 

hemmeligt beskrevet deri.” Der er i øvrigt en vis tvivl om hvor vidt Synesios skulle 

være den samme som Biskoppen af Kyrene af samme navn (379-415) Den sidste 

var elev af en kvindelig platonist fra Alexandria ved navn Hypatia. Endelig 

forklarer Geber, som résumerede det meste af middelalderens alkymistiske 

videnskab op i sin Summa: ”Man må ikke kun forklare denne videnskab i dunkle 

ord, men på den anden side må man heller ikke forklare det så enkelt, at alle kan 

forstå den. Derfor fortæller den det også på en sådan måde, at intet vil være skjult 

for den viise, selvom det vil stå for det middelmådige sind som ret uklart og 

dunkelt; den tåbelige og den uvidende vil for deres del intet forstå af det 

overhovedet.”  

 

I munken Basil Valentinus bog De Tolv Nøgler forklares alle disse trin ret tydeligt. 

Ved at gnide på den filosofiske Sten fremkommer der et hvidt pulver som, når det 

blandes med smeltet guld, bliver fast. Og det smeltede bly eller smeltede tin hvorpå 

rosen, som er 'fuldkommenhedens pulver' eller et fragment af stenen, kastes, bliver 

da forvandlet til en portion rent guld. Basil Valentinus, der var en berømt alkymist, 

levede i den sidste halvdel af 15. århundrede som Benediktinermunk i et kloster 

ved Erfurt. Hans praktiske kemiske kundskaber vækker endnu forbavselse. Han 

kendte til arsen, arsensulfid, vismut og zink og foretog indgående undersøgelser af 

antimon og dets forbindelser og mange andre ting inden for kemien. Han søgte 

uophørligt efter de Vises Sten, og beskæftigede sig med medicinen, anvendte 

kunstigt fremstillede lægemidler, og søgte at vise, at et stof som kunne være gift for 

den sunde organisme, kunne være et helbredelsesmiddel for den syge organisme. 

Basil eller Basilius er lig med det græske ord for konge eller kongelig og 

Valentinus er forbundet med den latinske form for stærk eller magtfuld.Basil 
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Valentinus var også ophavsmanden til en grals/alkymistiske tegning, som findes i 

Geheime Figuren der Rosenkreuzer og var meget populær i det 18. Århundrede. På 

denne tegning ser vi vejen  til Gralen sno sig op ad siden på et miniaturebjerg oven 

over den skæggede eremits (Trevrizent) hule i klippen. En hare, som både er tegnet 

for alkymi og for den uindviedes forvirrede tanker, løber hen imod stien. Et lille 

stykke oppe ad bjergsiden ligger en høne på æg. Det symboliserer den varme og 

viljeskraft, der er nødvendig, når vi skal udvikle en billeddannede fantasi, så tanker 

bliver lige så håndgribelige som ydre genstande og antager en ny klarhed i form og 

bestandighed. Højere oppe blokeres den snoede vej af en løve. Løven er tegnet for 

følelsernes rige, det vil sige de sympatier og antipatier, behag og ubehag, som den 

Gralssøgende må beherske og holde i tømme. For at besejre løven må han gøre sine 

egne følelser lige så upersonlige og objektive som sine tanker, så at følelsen selv 

bliver en inspireret form for erkendelse, der meddeler ham livets virkelighed frem 

for hans egne egoistiske sympatier og antipatier. Dragen symboliserer de utøjlede 

instinkters, indskydelsers og ønskers magt - slangens altid umættelige viljekraft, 

der kæmper så hårdt mod den stærkeste og mest koncentrerede viljeskraft, når den 

forsøger at overvinde den. Det næste symbol er det mærkeligste og mest mystiske 

af dem alle - en skarnkasse, der indeholder en kasseret sol og måne. Denne 

gådefulde symbolik skildrer menneskesjælens tilstand, viser at hvor lærd den end 

er udadtil, er den stadig fanget i en fælde, i bevidsthedens tredimensionelle 

‘skarnkasse’ - målenes, tallenes og vægtens verden. Det vil sige sjælen, som endnu 

ikke er i stand til at tænke en ‘sansefri’ tænkning, der fører til transcendental 

bevidsthed. Oven over skarnkassen, der rummer en sol og en måne, som ser 

ulykkelige ud, er der et alkymistkøkken med rygende skorstene. Dette mærkelige 

køkken, der hænger helt oppe ved toppen af bjerget, repræsenterer de fine 

alkymistiske forandringer, der må finde sted, når ånd, sjæl og legeme bringes i den 

intense harmoni med hinanden, hvor de sindudvidende evner kan udvikles - den 

treenighed, der omfatter fantasierkendelse, inspiration og intuition, hvormed den 

søgende kan nå over broen mellem de to verdener - den jordiske og den 

oversanselige. Det er på dette stadium af sin søgen, at den søgende må gå ind i den 

dybeste selverkendelse. Han må selv opdage den sande betydning af upartiskhed, 

tolerance og sindsligevægt. En upartiskhed hvor alle fordomme må fjernes fra hans 

sjæl, en tolerance inspireret af en ægte respekt for alle menneskers lige ret. En 

sindsligevægt der er affødt af den dybeste tillid til Gud. Som herre over sine egne 

tanker, følelser og sin viljeskraft må kandidaten kunne skelne umiddelbart mellem 

det moralske sande og usande, mellem det evige og det forbigående. Frem for alt 

må han vurdere den af Gud givne evne til åndelig frihed, i hvilken han, løsnet fra 

Kirkens dogmer og andre menneskers magt, kun ledes af sin egen moralske 
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intuition. I en sådan åndelig frihed må hele hans liv blive en fuldstændig hengivelse 

til at tjene menneskeheden, hvori alle personlige motiver er hævet op til de 

universelle idealers højder. Over bjerget ses solen og månen frigjort fra deres 

tredimensionelle slaveri - den endelige afkasten af skarnbøttens materialistiske 

urenhed! Solen og halvmånen, der er anbragt i den rigtige stilling på himlen, er 

tegnet for Gralen, det hellige symbol på transcendental bevidtshed. Gralen 

symboliseres også ved en due, som flyver fra solen mod den ‘usynlige skive’, der 

holdes mellem halvmånens arme. I andre alkymistiske billeder, tegnet af samme 

Basil Valentinus, er solen tegnet som menneskets hjerte og månen som den 

kogleformede kirtel - den ‘kostbare juvel’, der omtales i Wolfram von Eschenbachs 

Parzival. Det er den kirtel, der, når den bliver åbnet og gjort aktiv, bliver det 

åndelige synsorgan, som de østlige filosofiske systemer kalder det ”tredie øje.”  

Og det er med dette, det højeste af alle åndelige organer, der lukkes op for tidens 

hemmeligheder, og Akasha afsløres. Det er også ved hjælp af dette ”kogleformede 

øje” at begivenheder, der har fundet sted i tidligere tilværelser på jorden, opfattes 

som billeder i en slags transcendental erindring. 
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4. kapitel 

- Greven af St. Germain, Rosenkreuzere og Frimurerer 

 

I juli 1776 dukkede Cagliostro igen op i London. Grev di Cagliostro og grevinde 

Serafina lejede mrs. Juliets ledige lejlighed i 4 Whitcomb Street, hvor de lever et 

liv i stor komfort og blev opvartet af deres tjenestefolk. Greven der altid var 

elegant klædt, med nydelig hat og sværd ved sin side, troede man i byen var 

italiensk løjtnant i prinsen af Prøjsens tjeneste.  

 

Cagliostro: ”Min kone og jeg ankom til London i juli måned 1776. I kontanter, 

juveler og guld havde jeg værdier til tre tusind pund sterling. Ved min ankomst tog 

vi en lejlighed i Dame Juliets hus, og kort efter lejede jeg hele huset. I det amme 

hus boede der en meget fattig portugesisk kvinde, som fruen i huset anbefalede til 

os. Hun blev kaldt for madame de Blevary. Som fremmede i et land, hvis sprog og 

love vi dårligt talte eller kendte, interesserede vi os for andre udlændinges skæbne. 

Madame de Blevary synes af god familie, hun talte flydende portugesisk og fransk 

og min kone antog hende som tolk og ledsagerske. 

 

Hvad mig selv angår havde jeg brug for en fortrolig tolk og Mr. Vitellini blev mig 

anbefalet af husets frue.” 

 

Domenico Aurelico Vitellini var en italiensk student som var blevet afslået 

optagelse i Jesuitter Ordenen fordi han havde helliget sig The Society of Jesus, men 

havde den fordel, at han talte flydende engelsk og fransk og selvfølgelig også 

italiensk og parret havde derfor givet ham hans eget værelse i deres rummelige 

lejlighed. 

 

Det allerførste mester og sekretær gjorde var, at sætte et laboratorium op, der blev 

suppleret med al mulig slags kemiske udrustning og pakke en kasse ud med bøger 

om Kabbala, som var nødvendige for at kunne praktisere alkymiens kongelige 

kunst. Det rygtedes, at han besad utallige hemmeligheder og at han ikke vil spare 

sig nogen anstrengelse for at praktisere sit mystiske erhverv.  

 

Hvis man skulle dømme ud fra Cagliostro-parrets vældige garderobe, deres mange 

juveler, de kostbare møbler som de købte til lejligheden og alle de mandlige 

tjenestefolk der stod til deres rådighed, skulle man tro, at de var mere end 

velhavende. Det var dog overraskende for mange, at han ikke havde medbragt 

noget introduktionsbrev til Londons notabiliteter, som det var sædvane for så 
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vigtige fremmede dengang, ej heller havde han nogen kreditnota med til Londons 

Bank. For alle så det ud som om, at parret bar deres samlede formue med sig i 

deres kufferter. Kom de fra Spanien? Eller var det fra Malta, som alkymisten lod 

forstå? 

 

Cagliostro. ”Vitellini opfattede sig selv som en stor kemiker, han havde en passion 

for lotteri og hasardspil. Det er let at forstå, at med disse egenskaber måtte denne 

mand ofte have bragt sig selv i armod. Den tilstand, som han præsenterede sig selv 

for mig i gjorde, at jeg klædte ham i nyt tøj fra top til tå og gav ham et værelse. 

 

Med hensyn til at jeg kom til London uden introduktionsbrev, ja så kendte jeg 

absolut ingen. Jeg tilbragte størstedelen af min tid i mit hus, fuldt optaget med 

kemiske eksperimenter. Vitellini lod sig rive med af sin enthusiasme og han var 

indiskret nok til at beskrive mig for sine bekendte på vaféer og alle andre offentlige 

steder, som et usædvanligt menneske, en sand mester, hvis formue var enorm. En 

masse mennesker ønskede at gøre mit bekendtskab, men det var umuligt for mig, at 

åbne min dør for alle. Dette og Vitellinis indiskretion, gjorde at jeg fik en masse 

fjender, hvis navne jeg ikke kender. Isør en italiener, ved navn Pergolezzi, blev så 

rasende over, at jeg ikke ville se ham, sendte en besked til Vitellini, at hvis jeg 

forsatte med at holde min dør lukket for ham, ville ha sprede et rygte om, at jeg 

tidligere havde været i England og, at han dengang kandte mig som et fattigt, 

uvidende menneske af tvivlsom herkomst. 

 

Man kan vel forestille sig, at en sådan trussel ikke skræmte mig og, at dens 

forfatter blot inspirerede mig mindre end nogensinde til at gøre hans bekendtskab. 

Mr. Pergolezzi holdt sit ord. Han opfandt og offentliggjorde en latterlig historie om 

mig som ingen vel troede på. En dygtig advokat M. Ayler fandt ud af, hvordan man 

ved bedrageri, fik næsten firs guineas ud af mig.” 

 

Så pludselig en dag, valgte Cagliostro netop det tal som ville blive udtrukket i det 

engelske lotteri, der var planlagt i midten af juli. Og han havde ret. I anden runde 

vandt han igen. Han havde også givet dette råd til et andet par, en mr. Scott og hans 

elskerinder, miss Fry, som naturligvis var glade og overrasket over at vinde så 

mange penge så let. I den tredie trækning forudsagde Cagliostro også det nummer 

der ville komme ud. Som en steppebrand spredtes rygtet over hele London, at en 

rig, udenlandsk alkymist havde den evne at han kunne forudsige lotteritallene. 

Ophidselsen var overvældende. Mange mennesker stormede til hans dør, rig som 

fattig, - alle bad de om et tip på et heldigt nummer. Foruroliget af denne furore 
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lukkede Cagliostro sin dør i og fik den påtrængende folkemasse fjernet. Han lovede 

sig selv aldrig at spille igen, da det vækkede pengebegærligheden og opflammede 

til en selviskhed som forvirrede ham og sikkert også fordi han var bange for at få 

problemer med politiet. Han fortalte derfor Scott/Fry-parret, at han fremover ikke 

ville give informationer af denne art.  

 

Cagliostro: ”Tegningen til det engelske lotteri begyndte den 14. november. Jeg 

foreslog i spøg det første tal. Ingen af mine bekendte ønskede at spille det, men ved 

et tilfælde var det faktisk det der dukkede op. Så foreslog jeg den 16. november nr. 

20. Scott sattte en lille sum og vandt. Jeg foreslog så den 17. november nr. 25. Nr. 

25 dukkede op og Scott vandt 100 louis. Den 18. november foreslog jeg nr. 55 og 

57, som begge dukkede op. Overskuddet fra denne dags arbejde blev delt mellem 

Scott, Vitellini og den foregivne Lady Scottt. Man kan forestille sig min forbavselse 

over at se tilfældigheder give sig udslag på denne måde, som jeg troede 

usandsynlig. Uanset hvad årsag var til denne ekstraordinære begivenhed, fandt 

jeg, at jeg af finfølelse, burde afstå fra yderlige at give nogle tal for fremtiden.” 

 

Ikke desto mindre var Scott/Fry parrets appetit blev vækket af deres tidligere 

uventede gevinst og de gav ikke så let op på grund af dette afslag. Miss Fry lavede 

nu en list sammen med sekretæren Vitellini for hun havde fået en idé at præsenterer 

mageren for en lille pelskrave. For ikke at virke uhøflig gav Cagliostro hende en 

lille guldæske, men bad høfligt hende og hendes elsker om ikke at komme tilbage 

igen. 

 

I begyndelsen af januar 1777 lejede Cagliostro-parret første sal i et hus i Suffolk 

Street. Miss Fry skyndte sig herefter at leje anden salen. Her kastede sig grædende 

for Cagliostros fødder og sagde, at hun var ludfattig og i nød, da hendes ‘mand’ 

havde forladt hende og taget lotterigevinsten med sig og ladt hende tilbage med 

hendes tre børn uden en penny. Som svar på hendes bønner og vel også på grund af 

hans kones indvirken, sagde Cagliostro, at hun skulle skulle spille på nr. 8 i den 

næste trækning i december.  Hun gjorde dette på lånte penge og risikerede derved 

hver en penny hun ejede - og vandt en formue. Hun kom så tilbage med hele 

gevinsten som beløb sig til 421 guineas og 460 pund sterling. Beruset af sit held 

beholdte hun 400 guinas og gav Vitellini 20 guineas tilbage og Cagliostro tilbød 

hun resten resten af gevinsten. Han nægtede at tage imod dem. ”Jeg ønsker ikke 

noget,” sagde han til hende, ”tag det hele tilbage igen. Jeg råder dig til, min gode 

kvinde, at forlade London og tage ud på landet med dine børn. Det eneste jeg 

beder om er, at du aldrig sætter dine ben her i huset igen!”  
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Cagliostro malet af Le Gay i 1778. Musée Versailles. 
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Cagliostro havde nu indset, at han var blevet påtvunget det hele på grund af 

kvindens jammer og klage og at dette i virkeligheden blot skjulte hendes at vinde. 

 

Herefter blev situationen noget forvirrende på grund af et diamanthalsbånd som var 

miss Fry´s gave til Serafina. De der bagtalte Cagliostro troede, at Scott-familien 

havde givet ham diamanthalsbåndet for at han skulle forstørre perlerne ved hjælp af 

et mystisk pulver og et alkymistisk mirakel - et princip som Cagliostro fastholdte 

han havde hemmeligheden til. Andre sagde dog, som Vitellini gør det i sin dagbog, 

at miss Fry var besluttet på at bevare venskabet med Cagliostro for enhver pris ved, 

at give ham og hans kone gaver. Hun gav derfor Serafina en elfensbensæske til 

tandstikker, hvori hun havde lagt adskillige banknoter. Serafina nægtede at tage 

imod denne gave. Derefter købte Scott et usædvanligt diamantcolliér hos en juveler 

i Prince Street til 94 pund sterling, samt en guldæske med en falsk bund i og 

dækket med nogle urter hvis duft Serafina ikke kunne stå for. Miss Fry bød 

Serafina at akceptere gaven, hvilket hun langt om længe gjorde, efter at hun flere 

gange havde nægtet det. Hun har formentlig ikke set dobbeltbunden og lagde 

æsken væk til næste dag. Cagliostro og Serafina begik den fatale fejltagelse - de 

sagde senere at de ikke vovede at sende gaven tilbage - at beholde 

diamanthalsbåndet. For at blive fri for sine plageånder flyttede Cagliostro til 

Suffolk Street. Derefter lejede Scott/Fry parret, mere beslutsomme end nogensinde 

på ikke at miste deres velgørere af syne, en lejlighed i samme hus. Få dage senere 

kom miss Fry hen til Serafina, helt opløst i gråd, og bad hende fortælle, gennem 

hendes mand, vindertallene for det kommende lotteri. Cagliostro nægtede og bad 

hende selv om at gå. Vitellini, der stadig var Cagliostro’s sekretær, fortalte vidt 

omkring, at greven var i besiddelse af en tavle med utallige beregninger, som han 

havde fundet i en gammel bog og, at når han forvandlede metaller og ædelsten 

brugte et farvet pulver. Herefter fandt Scott/Fry parret, der nu var helt ude i kulden, 

på en plan som kort og godt gik ud på at give Cagliostro problemer med politiet, 

som så skulle trække ham for retten og fremprovokere en husundersøgelse. I 

mellemtiden kunne de så nå at stikke af med den magiske tavle og det mystiske 

pulver. På denne måde ville deres egen fremtid således være sikret. For at parrets 

kunne gå i opfyldelse, fremførte miss Fry en anklage mod Cagliostro der gik ud på, 

at hun havde krav på nogle penge som han havde lånt af hende under ed. 

Anklageren Reynolds, gik i aktion. Et falsk vidne, en mr. Broad, vidnede for 

sagsøgeren. Dommeren besluttede herefter at arrestere Cagliostro den 7. februar for 

lånet på 190 pund sterling, som han ikke havde betalt tilbage. Lejligheden blev 

gennemsøgt og et klædeskab brækket op. Vitellini gav så Reynolds de uvurderlige 

papirer, tavlen med de magiske beregninger sammen med æsker og forskellige 
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objekter, samt den famøse guldæske, der indeholdte diamanthalsbåndet, en stok 

dekoreret med et ur i håndtaget og som var omgivet med brillianter plus æsken med 

det magiske pulver. 

 

Cagliostro: ”Jeg var hjemme sammen med min kone og Vitellini, da fogeden den 7. 

februar om aftenen kl. 10 kom ind, ledsaget af fire eller fem betjente, som 

erklærede mig for anholdt på grund af de 190 pund sterling Miss fy sagde jeg 

skyldte hende. Miss fry var komme tind i huset på samme tid som betjentene, men 

hun forblev på toppen af trappen. Uanset de følelser jeg havde for denne kvinde, 

havde jeg ikke forbventet en sådan grad af lavhed og frækhed. Da den første 

overraskelse havde lagt sig, og jeg var parat til at følge med betjentene, hørte jeg 

en lyd i værelset ved siden af. Det var Raynold og Scott, som havde brudt ind i et af 

mine skabe. Raynold anholdte mig og sagde, at han var Londons Foged og han 

havde ret til dette. Jeg fulgte fogedens  officer til hans hus hvor jeg tilbragte natten. 

Da jeg ikke kunne give kaution gav jeg Mr. Saunders (Sheriffens Officer) juveler og 

portugisiske mønter til en værdi af 1.000 pund. Blandt de juveler var der en stok, 

hvor der i håndtaget vra et ur med en omkrans af diamanter. Halskæden som Miss 

fry havde givet min kone var der også. Jeg forlod Mr. Saunders hus den 8. 

februar.” 

 

Den næste dag blev der rejst en ny anklage, denne gang en langt farligere anklage 

mod Cagliostro. Han blev anklaget for sammen med sin kone at hengive sig til 

trolddomskunster, hvorefter han blev arresteret og sat i fængsel. Endvidere blev en 

tredje anklage fremført af miss Fry - denne gang for tyveri af 200 pund sterling. 

Dommeren var dog nødt til at sætte dem fri næste dag efter, at de havde betalt en 

kaution. Han lavede en forundersøgelse af de tre forskellige anklager, nemlig om 

diamanthalsbåndet, anklagen for trolddomskunstner og tyveriet af pengene. 

 

Disse forundersøgelser varede fra februar til juni. De blev mere og mere 

ubehagelige for Cagliostro, som konstant blev udsat for flere spørgsmål og gjort til 

genstand for de vildeste formodninger.  

 

Cagliostro: ”Jeg blev arresteret flere gange i løbet af februar og marts på 

foranledning af Miss Fry og Mr. Scott under snart det ene påskud, så det andet. 

Hver gang måtte jeg give diverse guineas til fogedens officerer. Da disse 

stævninger ikke findes i dag, er der al mulig grund til at tro, at de var falske og 

konstruerede med det formål at udplyndre mig. 
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Mr. Saunders foregav at være fortørnet over disse forfølgelser og foreslog, da han 

alngtfra var uselvisk, at jeg fik et værelse i hans hus. Med dette blev min person 

fredet og jeg  var sikker på at kunne ligge roligt i min seng. Da jeg ønskede ro for 

enhver pris, accepterede jeg dette besynderlige forslag. Jeg fik det bedste rum i 

huset. Jeg holdt åben ’hus’ og betalte for de fanger, der var der, ja, jeg betalte 

endog gælden af for flere af dem og de skylder mig på denne måde deres frihed.” 

 

Vitellini hævder i sin dagbog, at disse foregivne fanger blev placeret der med vilje 

og, at det var Saunders, der profiterede af deres befrielse. 

 

Den 27. juni kom sagen endelig for fredsdommer Mansfield i Kings Bench. Han 

fik lord Howarth som dommer. Den sidste indstævnede parterne til den 4. juli. 

Dårligt forsvaret og stærkt hæmmet af hans dårlige engelskkundskaber måtte 

Cagliostro se til, medens miss Fry blev godt forsvaret af hendes forsvarer, desuden 

var Cagliostro ude af stand til at stille med et eneste vidne, eller for den sags skyld 

føre andet bevis for sin uskyld. Sagsøgeren opnåede en dom der gav hende 

guldlæsken og halsbåndet tilbage. Cagliostro blev frikendt for anklagen for tyveri 

og anklagen for trolddomskunster. Han blev dog dømt til at betale sagens 

omkomstninger. På vej hjem løb han ind i endnu et problem. En mr. Badioli, som 

havde stillet kaution for ham, ville ikke opretholde den. Imedens man ledte efter en 

anden kautionist, var Cagliostro tvunget til at tilbringe endnu en måned bag 

tremmer. Dommen blev offentliggjort i november 1777. 

 

Tre år senere, medens Cagliostro var i Strassburg, blev Scott fundet skyldig i tyveri 

og dømt til døden ved hængning. Overraskende modtog sagføreren besked om at 

trække anklagen tilbage. I virkeligheden ønskede Cagliostro ikke at Scott skulle dø, 

men mente at selve dommen var tilstrækkelig og, at hele sagen skulle afsluttes i 

tavshed. Hans sagfører var dog ikke tilfreds med denne overbærenhed og 

bebrejdede ham det. Hvad Scott angår så blev han ikke hængt, men dømt til at 

betale sagsomkostninger og han forsvandt uden, at levere nogen af de stjålne 

effekter tilbage trods den kendsgerning, at Cagliostro havde tilbudt ham 300 

guineas for dem.  

 

Hele retssagen i England og historien om Scott/Fry parret er beskrevet af 

Cagliostro selv i hans Breve til de Engelske og som han trykte og udgav i 

november 1786. Heri skriver han blandt andet: ”Jeg har altid set Guds 

retfærdighed ske fyldest før eller siden og de som handler forkert jages skændigt på 

flugt.” Og han går videre med at ligge eftertryk på dette ved, at fortælle at mrs. de 
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Blavary, som havde præsenteret ham for det tyvagtige Scott-Fry par, i mellemtiden 

var død. Det var miss Fry også og hendes søster, mrs. Gailichau, der havde vidnet 

falsk. Den ene af deres sagførere, Denning, var også død og ligeledes Cagliostros 

egen sagfører, Wallace, der havde forsvaret ham så dårligt. Endvidere var dommer 

Howarth, som havde gjort et stykke dårligt arbejde, druknet i Themsen, medens 

fredsdommeren var sat fra sin post og ligeledes var død. Også lederen af King 

Bench-fængslet, som opførte sig mere tyvagtigt end tyvene selv, var sat fra sin 

post, blevet tigger og døde i armod. For at fuldende dette dystre og morbide 

billede, var Vitellini, Cagliostros sekretær, der forrådte sin mester, fængslet for 

vagabondering og døde i fængslet. Reynolds, den anden sagfører som forsvarede 

miss Fry, var sat i gabestok for mened. Det samme skete for den offentlige 

anklager Aylett, som dømte Cagliostro til at betale 80 guineas under påskud af at 

han var den Balsamo der skyldte penge i London. Sagføreren Saunders blev også 

sendt i fængslet. Hvad angår Scott flygtede han vanæret til Skotland og forsvandt i 

glemslen.  

 

Og Cagliostro konkluderer: ”Således blev den skæbne de fjorten personer til del, 

som gik sammen imod mig og krænkede gæstfrihedens hellige lov. Nogle af mine 

læsere vil i dette se en række hændelser som måske blot er tilfældige hændelser. 

Hvad mig selv angår, ser jeg i alt dette det guddommelige forsyn, der sommetider 

før har udsat mig for dårlige menneskers intriger, men som dog altid har ødelagt 

selve de våben som de har brugt imod mig!” 

 

Nogle få år før Cagliostro kom til London havde en anden mystiker, et medlem af 

Rosenkreuzernes broderskab, ja, muligvis broderskabets stormester, opflammet 

sindene i byen og han skulle få en så stor og vigtig indflydelse på Cagliostro, at 

man i den senere historie ofte forvekslede disse to mennesker med hinanden.  I 

1760’erne havde denne mand levet i Londen omgivet af en sky af rygter. Det var 

den mystiske Greven af Saint-Germain. Denne mands skæbneforløb, nationalitet, 

oprindelse, rigtige navn og alder var for de fleste ukendt. I Versailes havde han 

lavet diamanter til kong Ludvig XV og han beskrev fremtidige hændelser ret 

nøjagtigt, havde en fabelagtig hukommelse, og påstod at han besad en evig 

ungdom. Nogle mennesker på den tid mente, at han var af ungarnsk oprindelse, 

medens andre sagde at de fra pålidelige kilde vidste, at han var søn af Marie de 

Neuburg, enke efter Karl II af Spanien. Alt tyder dog i dag på at Saint Germain var 

født i 1698 og døde den 27. februar 1784. Selv måtte jeg ty til frimureren Marie 

von Lowzows bog om ham da jeg søgte oplysinger om greven, men jeg vil gerne 

her medbringe et brudstykke af et brev som fik stor betydning for mig, da jeg i sin 
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tid havde en temmelig stor oplevelse ved at besøge Liselund og Eckernførde for at 

spore hans historie.  

 

Karl af Hessen (1744-1836) boede på Liselund ved Schleswig og var dansker. 

Ifølge von Lowzow blev han indviet af Saint Germain, senere blev han Stormester i 

Danmark og oprettede loger rundt omkring i Europa. I brevet, som findes på det 

Kongelige Bibliotek i København, skriver han blandt andet:  

 

”Da jeg kom tilbage til Altona traf jeg den berømte greve af Saint Germain, der 

syntes at fatte godhed for mig, i særdeleshed da han hørte, at jeg ikke var jæger og 

ikke havde andre passioner, der var uforenelige med studiet af de højere 

videnskaber og naturen. Han sagde til mig: ”Jeg vil komme og besøge Dem i 

Schleswig, og så skal De opleve store ting, som vi skal udføre sammen”. Jeg lod 

ham forstå, at jeg havde mine gode grunde til i øjeblikket íkke at modtage den ære, 

han ville vise mig. Men han svarede mig: ”Jeg ved, at jeg bør tage til Dem og tale 

med Dem”. Jeg kunne ikke finde på anden måde at undgå forklaringer på end at 

sige ham, at oberst Koeppern, som måtte blive syg tilbage, da jeg rejste, i løbet af 

et par dage ville følge efter mig og at han kunne tale med ham om det. Jeg skrev 

derpå et brev til Koeppern, at han måtte se at forhindre, at greven af Saint 

Germain kom her, og søge at fraråde ham at tage herhen. Koeppern kom til Altona 

og talte med ham. Men greven svarede ham: ”Den kan sige hvad De vil, jeg bør 

tage til Schlesvig og jeg opgiver det ikke, resten giver sig af sig selv. Vil de have 

ulejlighed med at bringe et logi iorden for mig etc.”. Koeppern fortalte mig om 

dette resultat af deres samtale og jeg var ikke tilfreds dermed. Jeg havde for øvrigt 

indenfor den prøjsiske armé skaffet mig en del oplysninger om denne mærkelige 

mand, særligt havde jeg talt med min ven oberst Frankenberg om ham. Denne 

sagde til mig: ”De kan være overbevist om, at han ikke er nogen bedrager og han 

besidder den allerhøjeste viden. Han var i Dresden medens jeg var der med min 

hustru. Han ville gerne gøre godt mod os begge. Min hustru ville sælge et par 

øreringe. En juveler tilbød hende en bagatel for dem. Hun talte derom til greven, 

som sagde til hende: ”Vil de vise mig dem”. Dette blev gjort. Så sagde han: ”Tør 

De betro dem til mig i et par dage”? Han gav hende dem tilbage efter at have 

forskønnet dem. Juveleren, som min hustru viste dem til, sagde til hende: ”Dette 

var vel smukke stene, det er noget andet end de andre de viste mig!” Og han 

betalte hende mere end det dobbelte for dem”. 

 

Saint Germain kom kort tid efter til Schleswig. Han fortalte Karl af Hessen om de 

store ting, han ville gøre til hjælp for menneskeheden. Karl af Hessen havde 
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egentlig ikke lyst dertil, men da han fik skrupler ved at tilbagevise en viden, der var 

så vigtig for almenheden, på grund af en urigtig idé om videnskab eller på grund af 

gerrighed, blev han dog hans discipel. Saint Germain talte meget om forskønnelse 

af farver, der næsten intet ville koste, om forædling af metaller, idet han dog 

tilføjede, at man absolut ikke burde lave guld, selvom man kunne gøre det. Han 

undervist Karl af Hessen i næsten alle naturvidenskaber, men kun i deres 

begyndelsesgrunde, dette gjaldt både metaller og sten, men hvad angik farverne, så 

gav han ham dem, sammen med megen anden betydningsfuld viden.  

 

Karl af Hessen: ”Man er måske nysgerrig efter at kende hans historie, og jeg vil 

fortælle den, således som den er, absolut sand ifølge hans egen beretning, idet jeg 

tilføjer de nødvendige forklaringer. Han sagde til mig, at han var 88 år, da han 

kom her. Han var 92 eller 93, da han døde. Han sagde mig, at han var søn af prins 

Ragozky af Transylvanien og af dennes første hustru, en Tekely. Han blev givet i 

den sidste Medici's varetægt, og denne lod ham som barn sove i sit eget værelse. 

Da han fik at vide, at hans to brødre - sønner af prinsessen af Hesse-Rheinfels eller 

Rothenburg, hvis jeg ikke tager fejl - havde underkastet sig kejser Karl VI og havde 

modtaget navnene St  Charles og St. Elisabeth efter kejseren og kejserinden, sagde 

han til sig selv: ”Godt, så kalder jeg mig Sanctus Germanus, den hellige broder!” 

Jeg kan ikke garantere for sandheden med hensyn til hans fødsel. Men jeg har fra 

anden side erfaret, at han blev ganske forbavsende protegeret af den sidste Medici. 

Dette hus besad, som velkendt er, de højeste videnskaber, og det er ikke 

forbavsende, at han havde førstehånds kendskab til disse. Men han påstod, at hans 

kendskab til naturen skyldtes hans egen anvendelse og undersøgelser. Han kendte 

urter og planter til bunds, og han havde opfundet mediciner, som han til stadighed 

tog, og som forlængede hans liv og sundhed. Jeg har endnu alle hans recepter, men 

lægerne er meget ophidsede mod hans videnskab efter hans død. Der var en læge, 

Lossau, som havde været apoteker, og som jeg gav 1200 ecus om året for at 

fremstille de mediciner som greven af Saint Germain dikterede ham, der imellem 

først og fremmest hans the, disse købte de rige, og de fattige fik dem gratis, det 

samme gjaldt behandlingen hos denne doktor, der kurerede en mængde mennesker, 

og for hvem der, så vidt jeg ved, ikke døde nogen.  Men efter at denne læge var 

død, væmmedes jeg ved al den sladder, jeg hørte fra alle sider, og så trak jeg alle 

opskrifterne tilbage og satte ingen i Lossaus sted.” 

 

Saint Germain ville oprette en farvefabrik og fabrikken Otte i Eckernförde var tom 

og forladt. Det lykkedes Karl af Hessen at købe disse bygninger udenfor byen 

billigt, og han installerede greven af Saint Germain der. Men desværre skete der 
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det, at greven, da han kom til Eckernförde, boede nedenunder i et lille værelse, 

hvor han hentede sig en kraftig rheumatisme, og trods alle sine midler lykkedes det 

ham aldrig helt at komme af med den. 

 

Karl af Hessen tog ofte til Eckernförde og besøgte ham, og han tog aldrig derfra 

uden at have modtaget ny, interessant belæring, og han skrev ofte de spørgsmål op, 

som han ville gøre ham. I hans sidste leveår fandt Karl af Hessen ham en dag 

meget syg, han troede, han lå for døden. Det var tydeligt at han sygnede hen. Efter 

at have spist i sit soveværelse bad han Karl af Hessen sætte sig ved siden af hans 

seng, og han talte derefter meget klart til ham om mange ting og forudsagde også 

mange ting, og han bad ham komme tilbage så hurtigt som muligt, hvad han også 

gjorde, men da han kom tilbage, var han mindre dårlig, selvom han var meget 

tavs.” 

 

Karl af Hessen: ”Da jeg tog til Kassel i 1783, sagde han til mig, at i tilfælde af, at 

han døde, mens jeg var borte, ville jeg finde et forseglet brev, han havde skrevet, 

og som ville tilfredsstille mig. Men dette brev fandtes aldrig, det var måske blevet 

givet i troløse hænders varetægt. Jeg bad ham ofte og indtrængende om i levende 

 

live at give mig det, han ville efterlade mig i dette brev. Men så så han bedrøvet ud 

og udbrød: 'Åh! hvor ville jeg blive ulykkelig, min kære prins, dersom jeg vovede at 

tale!' Han er måske en af de allerstørste filosoffer, der nogensinde har levet. Han 

var menneskehedens ven og ville kun have penge for at kunne give dem til de 

fattige. Han var også dyrenes ven, og hans hjerte beskæftigede sig kun med andres 

vel. Han troede, han kunne gøre menneskene lykkelige og skaffe dem nye nydelser, 

skønnere stoffer, skønnere farver til billigere penge. Thi hans pragtfulde farver 

kostede næsten intet. Jeg har aldrig truffet en mand med en klarere ånd en ham, 

med en sådan lærdom, særligt angående oldtidens historie. Jeg har ikke truffet 

hans mage. Han havde været i alle Europas lande, og jeg ved ikke noget land, i 

hvilket han ikke havde opholdt sig længe. Han kendte dem til bunds. Han havde 

ofte været i Konstantinopel og Tyrkiet. Frankrig syntes dog at være det land, han 

elskede højest. Hans filosofiske principper med hensyn til religionen var rent 

materialistiske, men han forstod at fremsætte dem så fint, at det var meget svært at 

diskutere sejrrigt med ham, men jeg havde dog ofte det held at forvirre hans 

raisonnementer noget. Han var langt fra nogen tilbeder af Jesus Kristus og tillod 

sig med hensyn til Ham bemærkninger, der var mig meget ubehagelige, og jeg 

sagde til ham: 'Min kære greve, det afhænger af dem selv, om de vil tro på Jesus 

Kristus, men jeg indrømmer dem åbent, at De piner mig med at komme med 
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sådanne bemærkninger angående Ham, hvem jeg er så fuldkommen hengiven.” - 

Han forblev tankefuld et øjeblik og svarede mig så: ”Jesus Kristus er intet for mig, 

men at pine Dem, det beklager jeg, derfor lover jeg Dem, aldrig mere at tale til 

Dem om Ham.”Under mit fravær sagde han en dag på sin dødsseng til Lossau, at 

han skulle sige til mig, når jeg kom tilbage fra Kassel, at Gud havde vist ham den 

nåde at få ham til at forandre sin tro endnu før hans død, og han tilføjede, at han 

vidste, hvor meget det ville glæde mig, og at jeg endnu kunne gøre meget for hans 

lykke i den anden verden.” 

 

Med disse egenskaber tjente Greven af Saint-Germain som en drømmemodel for 

Cagliostro, som kopierede adskillige af hans træk, denne mystiker som fortalte 

historier om fortiden og forudsagde fremtiden. Cagliostro viste også et naturligt 

talent for at spille mysteriets mand, da han ret tidligt på sine rejser opdagede den 

aura af prestige der omgav de mennesker som kom fra fjerne steder, og som havde 

krydset grænserne og besøgt verdens hovedstæder, og kunne bryste sig med 

aristokratiske aner.  

 

Den 29. maj 1786 forklarede han: ”Jeg begyndte, da jeg ikke ønskede at blive 

genkendt, at bruge andre navne på mine rejser, og kaldte mig selv for Grev Harat, 

Grev Phoenix, Markisen af Annat. Men det navn som jeg almindeligvis er kendt 

under i Europa er Grev Cagliostro. Jeg har altid nydt at pirre folks nysgerrighed 

på dette punkt.”  

 

Da han i 1787 blev spurgt om han var Balsamo, svarede han studst ”nej!” I 

Roverto sagde han i 1787 for at tilfredsstille de nysgerrige: ”Hvem er jeg? Jeg ved 

det ikke!” Og for at bringe dem helt ud af balance tilføjede han nogle ord på 

arabisk. 

 

Den store Kunsts adepter, de der søgte efter filosoffernes Sten, var grupperet rundt 

omkring i hemmelige broderskaber som havde blomstret i Europa siden 

middelalderen. Inden for disse samfund delte lærde mænd, skærmet for den 

profanes øre, deres sidste nye opdagelser og modtog med glæde nye rejsende. 

 

Det Skotske Frimureri havde bragt en stor forandring ind i disse broderskaber, og i 

England synes Cagliostro at have fundet det mystiske hjemland for Jackins og 

Boaz Loge, hvori visse alkymistiske hemmeligheder var bevaret, og som gik helt 

tilbage, sagde man, til Salomons Tempel.  Cagliostro var tilsyneladende i stand til 

at gennemtrænge det der hidtil havde været Elias Ashmoles åndelige domæne, den 
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lærde engelske antikvar som var død knapt hundrede år tidligere i London i 1692. 

Ashmole som formentlig var overhoved for Rosenkreuzerne, var den åndelige elev 

af Micael Maier og Robert Fludd.  

 

Elias Ashmole og Michael Maier er to nøglefigurerne i Rosenkreuzernes tradition. 

Elias Ashmole, der var født i 1617 og død i 1692, var antikvar, historiker, alkymist 

og grundlægger af Ashmole-museet i Oxford. Hans interesse for alkymi fik ham til 

at samle de vigtigste alkymistiske skrifter under titlen Theatrum Chemicum 

Britanicum (1651). I forordet til dette værk bringer han følgende direkte citat fra 

Rosenkreuzernes første manifest fra 1614 Fama Fraternitatis: ”Og sikkert er det, 

at han, for hvem hele naturens forløb ligger åbent, ikke glæder sig mere over, at 

han kan lave guld eller sølv eller få djævlene til at adlyde sig, som over, at han ser 

himlene åbnet, Guds engle stigende op og ned og at hans eget navn er smukt 

indskrevet i livets bog.” Ashmole nævner også den meget omtalte historie fra 

Fama om, at en rosenkreuzerbroder, kendt som J.O., kom til England og helbredte 

den unge jarl fra Nordfolk for spedalskhed. Ashmole var, i overenstemmelse med 

Rosenkreuzernes traditionen, interesseret i jagten på på Filosoffernes Sten. Hans 

dagbog for den 13. maj 1651 anfører, at hans lærer i alkymi, William Backhouse 

”der ligger syg i Fleet Treet overfor St. Dunstans kirke og ikke ved, om han skal 

leve eller dø, omkring klokken elleve fortalte mig i Silables den sande beskaffenhed 

af Filosoffernes Sten, hvilken han overgav mig som arv.” Backhouse døde den 30. 

maj 1662. 

 

Da jeg i 1980-81 oversatte John Dee’s Monas Hieroglyfa og Saint-Germains Den 

Allerhelligste Trinosophia til dansk fandt jeg, at disse to manuskripter indeholder 

de samme oplysninger som ovennævnte manuskript.  Endvidere kan jeg oplyse, at 

historien om den unge jarl også findes i et andet manuskript, nemlig Abrahamelin 

le Mage’s manus fra 1455, oversat og genoptrykt af MacGregor Mathers. Et andet 

interessant dokument er et brev med Ashmoles håndskrift blandt hans papirer i 

Bodleian Library i Oxford. Det er skrevet på latin til brødrene af Rosenkorset og 

beder om tilladelse til at blive optaget i deres broderskab. Blandt hans dokumenter 

er der også oversættelser af Fama og Confessio skrevet af ham selv. Begge disse 

manus findes i sin helhed i Frances Yates bog The Rosicrusian Enlightenment. 

Andre steder blandt hans papirer er originalen, hvorfra disse oversættelser 

stammer. Interessant nok er det ikke den samme som Thomas Vaughans version, 

og er et af de første autentikse dokumenter indenfor frimureriets historie man 

kender til. Begivenheden er nævnt i hans dagbog: ”1646, 16. oktober. Jeg blev 

gjort til frimurer under medvirken af Henry Mainwaring af Karincham i 
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Lancashire. Navnene på dem, der var til stede i logen, var Rich. Penket, Warden, 

Collier, Rich. Sankey, Henry Littler, John Ellam, Rich. Ellam og Hugh 

Brewer.”.36 år senere, i 1682, omtaler Ashmole’s dagbog et andet logemøde, 

denne gang i Mason’s Hall i London og listen over dem der deltog, omfatter en 

række fremstående mænd fra City. 

 

Frimureriets fortolkning af rosen som symbol er dog tydelig nok: Rosen er et 

symbol for menneskets sjæl i dens vækst, udfoldelse og udvikling mod sin Skaber. 

Hvert af rosens fintfavede kronblade i deres lag af mystisk duft, kan lignes ved den 

menneskelige sjæls begær, længsel, lidelser og forhåbninger, som  gennem æoner 

og atter af æoner af tid udfoldes, arrangeres og vokser hen imod 

fuldkommengørelsen af Guds ideal. Ligesom rosen har mennesket en hellig kraft 

og denne hellige kraft tillader det, at opdage de indre betydninger, de usynlige tings 

virkelighed. Ligesom den virkelige rose vender sit hjerte mod den fysiske sol og 

forfriskes af regnen, således vender mennesket sin sjæl, den metafysiske rose, mod 

det åndelige syn eller lys, som pludselig kan skinne over os midt i mørket og 

uvidenheden og nære den, indtil den når fuldkommenhed. De mennesker der vil 

spore dette nøgleord, dette mystiske ord ROSEN, kan ikke undgå, at blive 

overbevist om det åndelige udtryk, den betydning af og mystikken i Rosen og dets 

formål og anvendelse i deres daglige liv. Rosen symboliserer livets erfaringer, især 

prøverne og prøvelserne.Gennem livets erfaring - med andre ord ved, at tage korset 

op - udvikles en forståelse og en åbenhed overfor indtryk. Gennem korset sker en 

evolution af det som vi kalder sjælen, som symboliseres ved rosen. Den delvis 

udfoldede rose hentyder til bevidstheden, der udvikler sig efterhånden som den 

modtager det større lys og dette lys modtages omvendt ved den medfølelse og 

tolerance vi viser vore medmennesker. Rosen og korset er også det centrale symbol 

i frimureriets 18 grad. Her symboliserer det menneskets frelse gennem foreningen 

af hans verdslige natur og højere selv. Man kan også sige, at hvert kronblad på 

korsets rose er et symbol på enhed i menneskets verden. Universel fred. Universel 

tolerance. International samhørighed og solidaritet. Etableringen af Guds rige, først 

i menneskets hjerte og derefter på jorden. Menneskeheden kan også lignes ved 

Guds rosenhave, hvor de forskellige racer og sprog er at ligne ved Hans forskellige 

blomster. Rosenhavens mangfoldighed af farver forøger sceneriets charme og 

skønhed. Jacob Bøhme, den tyske mystiker, sagde: ”I hvert eneste menneskes 

hjerte plantede Gud en åndelig roses frø. Hvis vi sætter dens rødder dybt i 

uselviskhedens jord, vander den med renhedens dug, beskytter den mod 

forudtagenhedens vindstorme og giver den af Guds universelle kærligheds solskin, 
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da vil den trives og blomstre i himmelsk skønhed for alle Guds børn, med en 

guddommelige verdens velduft.” 

 

Den 12. april 1777, blev Cagliostro optaget i Frimureriet ved et frimurermøde hos 

Esperance Loge Nr. 289, underlagt Storlogen i England. På mødet, der blev holdt i 

Royal Tavern i Gerard Street i Soho, fik han fire grader som var følgende: antagen 

lærling, frimurersvend, mestermurer og skotsk mester og ud af dette kan man lede, 

at han allerede tilhørte en gruppe på Malta der også brugte Skotske Rite. Disse 

grader kunne dog godt være en blanding af Kongelig Bue og Mark, men det er kun 

en gisning. Netop denne loge var forbundet med 'Strict Observance' rite der var 

blevet grundlagt i 1774 af Baron von Hundt. Jeg bruger her i bogen ordet Strict 

Observans, da det er det udtryk der bruges også i Danmark, men det kan vel bedst 

oversættes med Streng Lydighed! Protokollen over det officielle frimuremøde 

denne 12. april viser blandt andet følgende: ”Pierre Boileau, kammertjener, 

Joseph, grev de Ricciarelli, Joseph Cagliostro, 'sicilianer' og oberst i 3. 

Brandenburger regiment. M. de Hardeville præsiderede.” I Cagliostros 

frimuerepas, som senere er blevet fundet, kan man læse eden: ”Jeg, Joseph de 

Cagliostro, lover i nærværelse af Universets Store Arkitekt og mine overordnede i 

denne respektable forsamling, i hvilken jeg befinder mig, at gøre alt jeg bliver 

beordret til og til dette binder jeg mig under straf, som kun kendes af dem der er 

over mig og jeg vil adlyde dem blindt, uden at tilspørge dem deres motiver eller at 

afsløre - enten med ord, tegn eller skrift - hemmelighederne i de mysterier som jeg 

nu skal indvies i.” 

 

Cagliostro, hvis maltesiske oplæring frimurerne havde stor respekt for, passerede 

nu med held gennem prøverne af ild, luft, jord og han afgav til sidst lidt blod fra sin 

venstre arm, som det er sædvane i dette ritual. Han lærte også legenden om Hiram, 

sov i Osiris kiste, og tog tilbørligt agt på alle de tegn, symboler og riter der blev 

vist ham.  Da Stormesteren fjernede det sorte bind fra hans øjne, erfarede det nye 

medlem indvielsens chok. Han forstod, at han var trådt ind i et af St. Johannes’ 

hemmelige samfunds broderskaber. I indvielsens afgørende øjeblik skælvede 

Cagliostro, da Stormesteren placerede sine hænder på kandidatens pande og sagde: 

”Jeg indvier dig som et nyt menneske, et menneske fuldstændig anderledes end det 

du har været indtil i dag, og som du skal være i fremtiden.” Dette ritual, der 

stammer fra de allerældste indviende samfund, forvandler mennesket, ligesom 

dåben i Jordan floden. Efter at have fået den hvide dragt på følte Cagliostro sig 

forvandlet og fuldt ud i stand til at, underkast sig eden, især da han senere selv 

skulle uddele de kræfter til andre som han netop havde modtaget. Én gang berørte 
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sværdet hans højre skulder, hans venstre skulder og så hans hoved, og derved 

begyndte han på den åndelige læretid gennem rækken af disse traditionelle 

indvielser. Cagliostro, der nu var optaget i en af den Skotske Rites Frimurerloger, 

lærte altså tre indviende ting: for det første om fornyelsens lov: ”Intet kan frelses 

uden at være genfødt,” fastslog Hermes og St. Johannes. Dernæst idéen om at 

bringe sig selv frem til fuldkommenhed. Og sidst, at være bevidst om det 

transcendente princip der er til stede i universet, såvel som i det enkelte menneske, 

og som er selve grundlaget for den esoteriske eskatologi – det vil sige læren om de 

sidste ting, verdens undergang og den sidste dom. 

 

Oprettelsen af frimurernes broderskaber i England appellerede stærkt til 

englændernes traditionelt indstillede sind, især fordi de lånte symbolikken fra de 

gamle etablerede selskaber af stenhuggere og håndværkerlaugs værkstøj, disse 

håndværkere der havde bygget katedraler - gotisk kunst sås for første gang i 

Durham - og sammen med dette fyldte deres sind med de gamle allegorier, 

eventyrlige sagaer og tekster fra Biblen. Broderskaberne var fyldt med mænd og til 

tider kvinder, der var meget enthusiastiske omkring den esoteriske kristendom, 

alkymi og kabbala. De kaldte hinanden for brødre og søstre. Hengivenhed og 

overbevisningen om at tilhøre et meget gammelt ridderskab, berigede disse nye 

broderskaber hvortil såvel rig som fattig flokkedes i stort tal. Lighed, tolerance - 

det var idéerne bag frimureriets idealer. Pastor James Andersons bog Frimureriets 

konstitutioner var blevet særdeles godt modtaget og heri skrev han blandt andet: 

”Religionen, og i særdeleshed den kristne, er fuldt ud til stede i vor Orden og det 

er så vanskeligt at adskille den herfra, da den i virkeligheden er hele vort 

grundlag!” 

 

Ridder Charles Edward Ramsay, doktor ved Oxford universitet, gav 

engelskmændene sin berømte Forelæsning i marts 1737, hvori han hylder 

frimurerne som de sande og direkte ætlinge af Korsfarerne af det Hellige Lam og 

Hospitalsridderne af St. Johannes af Jerusalem, hvoraf navnet ‘St. Johannes Loge’ 

ligesom den ved Kilwuinen i Skotland, hvor lord James Steward af Skotland var 

Stormester. Ramsay var født i 1696 og døde i 1743. Han stammede fra en fattig 

familie i Ayrshire og tog eksamen fra universitetet i Edinburgh. Senere lærte han 

fransk og blev en slags lærd eventyrer, der bevægede sig frit blandt det franske 

aristokrati. han var blandt andet lærer for den gamle tronprætendents søn i Rom. 

Ramsay var meget aktiv som frimurer og blev kansler i Storlogen i Frankrig. Det 

var i denne egenskab, han holdt en tale til logens generalforsamling, som blev 

udgivet i 1737 og fremlage Ramsays teorier om oprindelsen til frimureriet. I følge 
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Ramsay havde korsfarerne en frimurerinspiration, idet deres formål var, at 

genoprette det kristne tempel i det hellige land og ”arbejde på at bringe deres 

arkitektur tilbage til den første oprindelse.” For at opnå dette, forklarede Ramsay, 

”blev de enige om adskillige gamle tegn og symbolske ord udledt fra religionens 

kilde for, at kunne genkende hinanden blandt hedningerne og saracenerne. Nogen 

tid efter indgik vor orden en nær forbindelse med Johannitterne i Jerusalem. 

Denne sammenslutning foregik efter det eksempel, der var vist af israelitterne, da 

de rejste det andet tempel og som, mens de håndterede murske og mørtel med den 

ene hånd, bar sværd og skjold i den anden.” I andre udtalelser hævdede Ramsey, at 

der fandtes en gammel frimurertradition i Skotland, som havde bevaret sin 

oprindelige renhed, selvom den var degeneret alle andre steder. Derfor fik ordet 

'skotsk' for mange kontinentale frimurere en speciel betydning. Ridder-Graden, der 

blev skabt i London, daterer sig tilbage til 1750 og udtrykte sig i navne som 

Riddere af Sværdet, Riddere af Orienten, Ridderer af Templet og Rosenkors-

ridderne - alle gjorde de meget ud af deres logemøder og sikrede for altid 

Rosenkors broderskabernes hemmeligheder.  

 

De lærde i Londons broderskaber fastholdte, at Rosenkreuzerne var de eneste 

kvalificerede vogtere af Traditionen, som stammede fra Brahminerne, fra Hermes 

Trismegistos og fra Orfeus. 

 

Cagliostro var nu blevet indviet i Strict Observance og han lærte meget hurtigt 

ritualerne hvori de åndelige elementer skabte mirakler. Men før det havde han en 

opgave at fuldføre: han skulle opnå at åbne døren til fuldkommenhedens vej, som 

kun på det tidspunkt delvist var blevet åbnet for ham. Til det formål skulle han gøre 

den traditionelle rejse med Rosenkorset. Man fortalte ham, at han i Centraleuropa 

skulle se stormestrene, de ukendte Øverste, Ordenens Kommandører og de 12 

herskende prinser i Tyskland, som omgav dem.  

 

I december 1777 drog Cagliostro med første stop i Bayern på en mission for 

Storlogen af England, og på denne færd fulgte han greven af Saint Germains 

eksempel, ved at rejse under forskellige navne. 
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apitel. 

- den rejsende frimurer adept 

 

Gennem de indvielser som Cagliostro havde modtaget var han så at sige blevet en 

hierofant, det vil sige ”en der viser de hellige ting.”  I de gamle mysterier stod 

Hierofantis, den øverst præstinde, der også gjorde tjeneste ved mysterierne, ved 

hierofantens side og dette forklarer meget godt hvorfor Serafina altid var ved 

Cagliostro side og blev stormesterinde i sin egen orden. Dybt bevæget var 

Cagliostro blevet oplyst ved hjælp af de allegoriske ritualer der for altid sikrede 

kabbalaens, tempelherrernes og rosenkorsets mysterier. Hierofantens virksomhed 

er dog, ligesom de fleste af de forhold der vedrørte mysterierne, ikke helt tydelige. 

Dog ved vi, at hierofanten foranstaltede og foretog den højtidelige proklamation 

hvor alle uindviede blev forbudt adgang til helligdommen, ligesom han var den der 

indviede de nye myster.  

 

I det næste års tid rejste Cagliostro fra hof til hof, og blev overalt modtaget af 

tidens betydelige personer indenfor ordensarbejdet. Det var blandt andet prinsen af 

Braunschweig, kong Frederik II af Prøjsen og kong Stanilaus af Polen.  Han blev 

endvidere budt velkommen af greven af Saint Germain, Lavater  og Dom Pernéty. 

Han blev æret ikke alene af Cohen Elus fra Martinez-Pasqually´s Orden og af 

Swedenborgs tilhængere, men også af tilhængere af Robert Fludd og Heinrich 

Khunrath, som også havde deres entusiastiske skare i den vældige bevægelse af 

mystiske genoplivning som karakteriserede denne æra. 

 

Ovennævnte Martinez Pasqualis var en spansk mystiker og adept. Meget af 

Pasqualis' liv er sløret i et mysterium. Han var født i 1727 i Grenoble i Frankrig og 

hans fader kom fra Alicante i Spanien og var leder af loger der ”var skænket ham 

af Charles Stuart, konge af Skotland, Irland og England” den 20. maj 1738 og gav 

ham titel af stormester, med magt og beføjelse til at rejse templer til ære for den 

Store Verdensarkitekt. Denne beføjelse gav han, før sin død, videre til sin søn, 

”den magtfulde mester Joakim Don Martines de Pasqualis,  28 år gammel.” Han 

blev endvidere indviet af Swedenborg personligt og var velbevandret i den 

esoteriske visdoms tradition. Det er ret sandsynligt at også han var Rosenkreuzer.  

 

I 1754 oprettede han i Paris en loge der var tæt knyttet til Rosenkreuzerne og 

Illuminati og var meget aktiv de følgende år i udbredelsen af den mystiske filosofi i 

Europa.  
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I begyndelsen af 1760-erne drog Martinez Pasqualis til Bordeaux i det sydvestlige 

Frankrig og grundlagde et center for en Orden der blev kendt som Cohens Elus 

eller de Udvalgte Præster, som han havde bragt med sig fra Mellemøsten. Mange 

mennesker, der hældte til det mystiske, knyttede sig til Cohens Elus Orden og en af 

dem var en idealistisk ung officer, Louis Claude de Saint-Martin. 

 

Saint-Martin blev født i Amboise i Frankrig den 1. januar 1743 af adelige forældre. 

Han var et skrøbeligt og sensitivt barn og ret tidligt i livet udviste han et skarpt 

intellekt som i en moden alder skulle få sit fulde udtryk som kristen mystiker og 

illumineret. En forstående og elskelig stedmoder motiverede barnets ædle 

ambitioner. Han sagde senere, at han stod i dyb gæld til hende for hendes kærlige 

vejledning og vise opdragelse. I overensstemmelse med hans forældres ønske læste 

han til jurist og blev senere praktiserende advokat. Kort efter søgte han dog tjeneste 

i hæren og opnåede, gennem en ven der havde en vis indflydelse, en kommission 

ved et regiment der var udstationeret i Bordeaux. Dengang krævede en militær 

karriere betragtelig studietid og hans hovedformål var formentlig at få mulighed for 

at studere de esoteriske videnskaber. En af hans medofficerer var medlem af 

Martinez Pasqualis' Orden Cohen Elus, og snart mødte Saint-Martin Ordenens 

stormester. Efter tilbørlig forberedelse blev han indviet i Riten i 1768 som 25-årige.  

 

Fra 1768 til 1771 tjente Saint-Martin som personlig sekretær for Pasqualis og der 

opstod i disse år et meget tæt bånd mellem dem. Pasqualis karakter og lærdomme 

gjorde et dybt indtryk på Saint-Martin og de fulgte ham hele livet. I 1772 kaldte 

personlige årsager Martinez Pasqualis fra Frankrig til Port-au-Prince i Vestindien 

og her døde han i 1774. Hans arbejde blev herefter overtaget af Saint-Martin og 

Jean-Baptiste Willermoz. Saint-Martin og andre, som stod stormesteren nær, nåede 

frem til den erkendelse, at deres lærer aldrig havde givet den dybere lære videre til 

nogen af sine studenter, måske fordi han ikke fandt nogen af dem værdig til at 

modtage ansvaret. Derfor følte Saint-Martin sig forpligtiget til at bære lærdommen 

videre på en uafhængig måde, at udvikle en speciel filosofi i overensstemmelse 

med hans egen forståelse og modenhed. Han første filosofiske værk blev udgivet 

da han var 32 år gammel og hed Om vilfarelser og om sandhed. Dette, såvel som 

alle hans senere udgivelser, blev udgivet under pseudonymet den Ukendte Filosof. 

 

Saint-Martins skrifter blev mødt med stor interesse vidt omkring. Der blev formet 

grupper som kaldte sig De Ukendte Filosoffers samfund og som studerede hans 

lære. På forskellige tidspunkter i den sidste halvdel af hans liv, rejste Saint-Martin 

til England, Tyskland, Italien og andre steder. I Tyskland brugte han tre år til at 
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oversættelse Jacob Böhmes værker, og disse år, sagde han selv, var hans 

lykkeligste år. Han døde den 13. oktober 1803, 60 år gammel af et hjerteslag.  

 

Gennem de år Saint-Martin skrev på sine værker eller brugte tid på den enkeltes 

indvielse, var Willermoz, der også var blevet indviet af Martinez Pasqualis, meget 

aktiv i at udbrede Ordenens lærdomme ved at danne grupper og loger. Disse loger 

opstod gradvist fra de tidlige Cohens Elus og de Ukendte Filosoffers studiegrupper 

og blev til rigtige templer som blev kaldt for Martinist-templer. Det er vigtigt at 

holde for øje, at medens mange af dens officerer og medlemmer var aktive i 

frimurerkredse, var Martinist-Ordenen i sig selv ikke nogen Frimurerloge. Den 

bevarede en uafhængig og enestående status. Efter Saint-Martins død var Martinist-

Ordenen ikke særlig aktiv. Lærdommene og ceremonierne blev videregivet 

mundtligt ved private møder hos indviede i Italien, Frankrig og Tyskland. 

 

Jeg fik kontakt med Martinist-Ordenen i 1984 og kan sige, at den er særdeles aktiv 

den dag i dag. Jeg vil gerne her gengive et brev jeg modtog fra Ordenens sekretær 

og der står blandt andet:  

 

”Ukendt for den store mængde, eksisterer der en Orden af viise mennesker, hvis 

mål det er at højne de åndelige kvaliteter hos menneskeheden. Et af dens mål er at 

ødelægge vildfarelser og opmuntre alle som ønsker det, at erhverve evnen til at 

kende til Sandheden. Denne Orden, hvis oprindelse fortaber sig i en fjern fortid og 

ikke kan spores, virker altid i verden - enten direkte eller hemmeligt - under 

forskellige navne og i forskellige former. Den har altid virket for åndelige og 

sociale bevægelser og har på denne måde været et anker af håb og frelse i farens 

og ondskabens tid. Ethvert viist og oplyst menneske tilhører ved naturlig fødselsret 

denne hemmelige og hellige indvielse-tradition, hvis medlemmer, selvom de ikke 

kender hinanden, er forbundet ved deres opfattelse og alene ledt ved Sandhedens 

Lys. Ingen kan optages i dens skød, medmindre han individuelt besidder styrken til 

at gennemtrænge den ved kraften af hans egen indre illumination. Ej heller kan 

nogen, efter at være blevet optaget, ekskluderes, undtaget ved hans egen utroskab 

mod principperne, eller ved at glemme sandhederne, som hans egen erfaringerne 

har lært ham. Nogle få mennesker ved, at der også eksisterer ydre og synlige 

organisationer af indviede som, efter at have fundet selverkendelsens sti, stræber 

efter at dele nytten af deres erfaringer og tjene som åndelige ledere for hvem der 

end måtte ønske at blive ledet af dem. Naturligvis modtager de mennesker som er i 

stand til selv at bringe sige i forening med det store åndelige broderskab - takket 

været deres åndelige udvikling - direkte lærdom og vil forsat blive ledt af 
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visdommens ånd. De som er mindre oplyst og stadig har behov for hjælp og 

vejledning vil finde den i de ydre kredse af Ordenen. Om denne Usynlige Orden 

siger en af vore brødre: ‘Vort samfund har eksisteret lige siden Skabelsesdagene, 

da Gud udsendte den guddommelige befaling: ‘Lad der blive Lys’, og det vil 

forsætte med at eksistere til tidens slutning. Vi er Lysets Børns Samfund, et 

samfund som består af de, som lever i Lys og har opnået udødelighed. I vor skole 

modtager vi den direkte vejledning om guddommelig visdom, hvis vilje er fri og 

dens disciple er udvalgt blandt dens hengivne. Mysterierne som vi lære, omfatter 

alt det som er muligt for mennesket at vide om Gud, om Naturen og om mennesket. 

Uden en sådan viden kan intet menneske blive viist og det er i vor skole at alle 

jordens vise er blevet oplært. Blandt vore medlemmer er der også nogle som ikke 

længere dvæler i denne jordiske verden, men tilhører andre sfærer i universet. 

Vore disciple er spredt i alle dele af Stjerneverdenerne. Vi studerer kun en bog: 

Naturens, som indeholder alle hemmelighedernes nøgler. I vort studie af den følger 

vi kun en metode: Erfaringens. Vort mødested er den Hellige Ånds Tempel - den 

Helligånd som gennemtrænger Uiniverset og som den udvalgte nemt afslører, 

medens den forbliver skjult for den profanes øjne. Vores hemmeligheder kan ikke 

købes eller sælges, men vi giver dem frit og sparer ingen anstrengelser for, at 

bringe dem videre til den som er egnet til at modtage dem. M;ed hensy til Ordenes 

ydre kredse, vil et hastigt blik vise, at deres historie altid har været den samme. 

Når som helst disse Usynlige Væsener manifesterede deres vilje på det ydre plan 

og kommer til syne i denne verden, dannes der til at begynde med en forbindelse 

mellem nogle få oplyste og egnede individualiteter og giver således fødsel til en 

kerne som tiltrækker andre individualiteter.”  

 

Jean-Baptiste Willermoz var en rig silkehandler fra Lyon. Han blev frimurer i 1753 

og blev ret hurtig en ledende skikkelse. Han oprettede loger og arbejdede intenst på 

at korrigere Skotske Rite. Fra 1785 til 1799 hengav han sig til spiritisme ved hjælp 

af et medie der hed Madame de Valliére. Deres seancer blev afholdt i et bibliotek i 

Lyon og Willermoz fortalte Prinsen af Hessen-Kassel, at ånderne eller de Ukendte 

Øverste havde afsløret hemmelighederne ved et langt liv for ham. Prinsen 

inviterede ham til Hamburg i 1790 for, at han kunne fortælle ham om sine orakler. 

En Gerhard van Ringsberg skrev om dette møde: ”Den enkleste øvelse består i at 

stirre på et objekt, indtil det begynder at lyse eller bliver omgivet af lysende tåger. 

En anden øvelse var, at stirre på en mørk plet på himlen om natten for, at se en 

stjerne komme tilsyne i den.” Prinsen var også i besiddelse af et billede af Jesus, 

som lyste op når man så vedvarende på det, og han begyndte at søge råd fra det og 

en dag begyndte billedet at diktere ‘hemmelige’ kommentarer til Åbenbaringen. 
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Såvidt de Ukendte. 

 

Den tyske skole var domineret af Heinrich Khunrath. I sin Amphiteatrum 

Sapientria Aeternae, som blev udgivet i Hannover i 1609, fremlagde han de syv 

grader i den teosofiske visdom. Khunrath var en stor forkæmper for kundskab 

opnået gennem universel illumination. Heinrich Khunrath var født i Sachsen i 

1555. Han rejste vidt omkring og havde et doktorat i medicin fra Basel Universitet. 

Han blev indviet af en tysk adept ved navn Steiner, som man ikke ved ret meget 

om andet end, at han efterlod nogle skrifter, som blev samlet og udgivet af senere 

alkymister. Khunrath praktiserede lægekunst, først i Hamburg og senere i Dresden. 

Han døde den 9. september 1605. Han siges at have opnået 6. grad i hermetiske 

indvielse og dette bringer ham tæt på at være adept. Nogle af Khunraths 

diagrammer opstod senere med visse modifikationer som Rosenkreuzer 

helligdomme. Denne ”mystiske beboer af det Himmelske Rige” som han blev 

kaldt, var tydeligvis bekendt med Michael Maier, og Khunraths navn er også blevet 

kædet sammen med Hertugen af Braunschweigs, som også tog Johann Valentin 

Andrea under sine vinger.  

 

De hermetiske lærdomme der lægges frem i Amphiteatrum er en slags kristen yoga, 

en indvielsesvej der begynder med renselse af det indre liv og med erkendelsen af, 

at illumination kun er mulig for de som har renset deres bevidsthed for alt 

verdsligt. Det andet trin er en disciplin i at kontrollere sanserne og nå frem til en 

indre stilhed, gennem hvilken menneskets sjæl bliver i stand til modtage den 

Eviges Lys. Den virkelige filosoffernes Sten er menneskets sjæl forvandlet og 

fornyet, og dette kan den kun opnå gennem ens egen fuldkommengørelse, men kan 

også skænke sig selv og disse kræfter til andre væsener. Således bliver den 

kristnede sjæls kræfter til den Universelle Medicin, ved hvilken alle urene naturer 

opnår helbredelser og evigt liv i Gud gennem Kristus. På denne måde bliver Ordet 

kødeliggjort gennem kunst. Den hermetiske eliksir er selve sandheden, afdækket i 

menneskets hjerte, og fuldkommengør naturen. 

 

Cagliostro, der altid blev fulgt af hans smukke Serafina og som nu var blevet 

indviet i kvindernes loge, ja, faktisk blev hun senere Stormesterinde i Isis loge i 

Paris, stoppede som regel kun op ved de kroer der var blevet anbefalet af andre 

frimurere, og hvor de mest prominente personer i byen behandlede dem med stor 

respekt. Som Ridder af Malta, Ridder af Rosenkorset, medlem af Englands 

Storloge, Mester i Strict Templar Observance, blev Cagliostro modtaget med særlig 
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stor respekt på hans første stop i Haag. Hollands Storloge bød ham velkommen 

med pomp og pragt i den 'Uforgængelige' loge.  

 

I Holland, hvor der på det tidspunkt befandt sig utallige Rosenkreuzere, herskede 

der et idealistisk klima. Robert Fludd havde udgivet sit manifest om Rosenkorset i 

Leyden og en gruppe af tænkere og forfattere, med særdeles udviklede idéer, holdt 

til i de gæstfri Nederlande. Sammen med andre adepter opstillede Cagliostro sin 

laboratorieovn, eller athanor, og tændte for den. Nogle vidner forsikrede om, at han 

kunne lave guld og, at han havde held til at forstørre perler, ligesom Saint Germain 

havde gjort det.  

 

Han spillede også i lotteriet i Bruxelles, trods det løfte han havde afgivet i London, 

og her siges han, at have vundet meget store beløb. På grund af den viden han 

havde om de alkymistiske mysterier, hans kendskab til hermetisme og hans 

dygtighed i at forvandle metaller, skænkede man nu Cagliostro yderligere 

hæderstitler. Det var også på det tidspunkt at en lærd Nürnbergenser sendte det 

symbol til ham som han fra nu af brugte som sit eget symbol. Han indgraverede det 

i sit segl som et symbol på de kræfter der var blevet overgivet til ham.  

 

Symbolet forestiller en slange som spiser et æble og er spiddet midt på, medens 

blodet løb ud af såret. Pilen pegede nedad, hvilket er et symbol og segl for 

Rosenkreuzerne. Slangen spiser således af frugterne fra Kundskabens Træ, men dør 

bagefter af det. Cagliostro fortæller, at han fandt det esoteriske spor til dette 

symbol i et manuskript fra de ukendte Øverste i Tyskland. Han fortæller også om 

en mestermurer som, da han så hans segl, straks bøjede sig for ham. I Nürnberg var 

der en anden mestermurer som bemærkede dette tegn og som en hyldest gav ham 

en ring med en smuk diamant i.  

 

Der er forskellige fortolkninger af slangebilledet, der er bøjet som et 'S' med en pil 

som et  'I'  såvel som tallene 8, 5 og 3 og de to ringe. Jeg mener, at ringene 

symboliserer det matematiske tegn på uendelighed (et vandret 8-tal) som også 

symboliserer adeptens timeglas, hvor igennem den uendelige tid strømmer. På 

fransk bliver de højeste Ukendte kaldt for Superior Inconnu, (S.I.) og jeg hælder til 

den holdning, at det er det bogstaverne står for. Tallet 8 er tallet for opløsning, og 

tallet 8 symboliserer også loven om den cykliske evolution, det naturliges 

tilbagevenden til det åndelige, hvilket vil sige genskabelse gennem forvandling. I 

middelalderen blev tallet 8 sat lig med himmelhvælvingens fiksstjerner. Saturn 

ansås for at være den fjerneste planet og dermed symboliserede tallet 8, at man var 
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nået ud over planeternes indflydelse. Set fra en åndelig side er tallet 8 målet for den 

indviede, fordi han har bevæget sig gennem de syv trin eller himle og det er således 

tallet for det genfundne paradis. I kristendommen symboliserer tallet 8 regeneration 

og genfødsel. Døbefonten er sædvanligvis ottekantet, hvilket symboliserer stedet, 

hvor regeneration eller genfødsel i Kristus finder sted.   

 

Tallet 5 repræsenterer forståelse og genskabelse af selvet i den materielle verden. 

Det repræsenterer de fem sanser og de fem fingre og tæer. Tallet 5 symboliserer 

også menneskets mikrokosmos. Det er også tallet for mennesket, der danner en 

femkant med arme og ben strakt ud. Det symboliserer guddommen som den 

centrale skaber af de fire store kræfter. Det symboliserer meditation, religion, 

åndelig stræben og uddannelse. I alkymien symboliserer tallet 5 den fembladede 

blomst og den femtakkede stjerne. I kristendommen er det Kristi fem sår. I 

jødedommen er det de fem Mosebøger. Phytagoras talte også om tallet 5 som 

ægteskabet mellem himmel 3 og jord 2.  

 

Tallet 3 repræsenterer den kreative kraft. Det harmoniske resultat af enhedens 

virkning på dualiteten. Skabelsens formel som er 1+2=3 repræsenterer også 

løsningen af dualitetens konflikt gennem den kreative handling. Livets treenighed, 

substansen af og intelligensen i styrke, stof og bevidsthed. Skabelse, opretholdelse 

og opløsning. Faderen, Sønnen og Helligånden. De tre grundprincipper: den 

tænkende, tanken og det tænkte. Aristoles sagde: ”tre er det første tal, hvorom 

ordet ALT er blevet anvendt,” og triaden eller treheden er helhedens tal i og med, 

at det indeholder en begyndelse, en midte og en slutning. Den magt der ligger i tre, 

er universel og verden er af natur tredelt i himmel, jord og vand. Det er også 

mennesket som krop, sind og ånd. Fødsel, liv og død. Fortid, nutid og fremtid. I 

kristendommen symboliserer tallet 3 de tre gaver, som de hellige tre konger havde 

med til Kristus, som Gud, konge og offer. De tre religiøse dyder: tro, håb og 

kærlighed. Tallet 3 betyder grundlæggende individets anvendelse af personlige 

resourcer gennem handling.  

 

Slangen forbinder man i vor kulturkreds gerne med noget ondt fordi den fristede 

Adam og Eva. I 1. Mosebog er den dobbelttydig og derfor kan man godt forvirres 

lidt over fortællingen om kobberslangen, som Moses satte på en stang og som 

gjorde israelitterne i ørkenen raske når de så på den. Denne slange udlægges som et 

sindbillede på den korsfæstede Kristus, så her er den altså god. I andre kulturer er 

slangen også et dobbeltsymbol: grækernes Apolon kæmpede mod slangen eller 

øglen Python, der fødtes af syndfloden, og dræber den. Men den samme slange 
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finder vi igen hos lægekunstens gud Asklepios, der afbildes med en stav som 

slangen snor sig opad og som endnu i vor tid er lægekunstens symbol. Slangen er 

altså hverken god eller ond - eller rettere sagt, den er begge dele set med 

menneskenes øjne. Men den føles ond når den som Python eller Fristeren i 

Paradiset bevæger sig horisontalt i sanseverdenen, men god som Kobberslangen, 

når den kryber op ad stangen, rygsøjlen, og helbreder os. Når man bruger slangen 

som et symbol for rygsøjlen skyldes det, at der i det indre af rygsøjlen findes en 

skjult kanal hvor igennem den sidste opstigning til hovedcentret finder sted, og det 

er her det himmelske ægteskab fuldbyrdes. Slangen er altså ikke alene et 

sindbillede på Kristus, der gav sit liv for, at mennesket skulle få evigt liv i Gud, 

den er også selve dette mysteriums tilstedeværelse i hvert enkelt menneske, der 

løftes fra det lave til det høje. Det sidste er en grundlæggende tanke i den esoteriske 

tradition: hvert enkelt menneskes frelse og forløsning er en genspejling af den 

kosmiske deltagelse. I alkymien finder vi 5 symbolske slanger: 

 

a) Den vrede slange med løvehovedet: Solen, guldet beredt til Værket. 

b) Den vingede slange: det flygtige princip. 

c) Den vingeløse slange: det faste princip. 

d) Den korsfæstede slange: fæstningen af det flygtige 

e) Slangen som bider sig i halen symboliserer stoffets forening. 

 

Endeligt må adepten i Skotsk Frimureri, fra 22. til 33. grad, skabe kontakt med den 

astrale slange og hæve sig selv til de guddommelige planer. Det er med ét ord, den 

hermetiske vækst fra synd til fuldkommenhed. I 25. grad bærer den indviede titel 

Ridder af Messingslangen. I den 28. grad er titlen Ridder af Solen. Den holder 

symbolet for lys, ild og kundskab i høj agt. I denne grad lærer den indviede om 

naturens filosofi og om den himmelske kosmogoni. I Ridderen af Solens grad 

opfatter den indviede de planetare engle som bliver sammenlignet med det 

psykiske livs syv aldre. Der bliver temaet også videreudviklet af billedet om 

Hiram, det vil sige mesteren genoprettet til livet.  

 

På det tidspunkt Cagliostro rejste rundt i Tyskland var det især spirituelt frimureri 

der var fremherskende. Den prøjsiske konge var blevet indviet i Braunsweig af 

major Bielfeld, og i Berlin var logen nu i fuld gang, ligesom i Hamburg og Prag. 

August af Sachen, prinsen af Neuwied var overbeviste troende. De store ledere var 

Nicolai, Schrepfer, Schröder, von Hundt, Marschall, Sieffort, Ziunendorff - som 

delte højgrader og hver af dem fuldkommengjorde på hver sin måde de 
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ceremonielle ritualer i deres anstrengelser for at træde dybere ind i indvielsernes 

mysterier.   

 

Da baron von Hundt havde skabt riten Strict Observance, bekendtgjorde han, at 

efter Stormesteren Jacques de Molay's smertefulde død den 18. marts 1314, var to 

af tempelherrerne, provincialmesteren d'Auvergne og Pierre d'Aumont, sammen 

med to kommandører og fem riddere flygtet til Skotland. Her havde de på øen Mull 

fundet storkommandøren George Harris og andre riddere og sammen med dem 

havde de herefter genopbygget Ordenen. På St. Johannes dag holdt de et møde og 

D'Aumont var på dette møde blevet valgt til stormester. Senere, i 1361, slog de sig 

ned i Aberdeen. Baron von Hundt skabte seks forskellige grader og i den øverste 

var der adskillige højgradsmestre hvis navne blev holdt hemmelige og som derfor 

blev kaldt de Ukendte Øverste. Denne bevægelse blev særdeles magtfuldt 

organiseret i Tyskland. Da von Hundt døde var der ni provinser og hertugen af 

Braunschweig blev udnævnt til Stormester. 

 

I nabolandet Frankrig blev Strict Templar Observance tæt knyttet til en loge af 

højdignitarer der blev kaldt for Clermont Kapitlet i Paris, og i 1754 havde 

grundlæggeren Charles de Bonneville installeret kapitlet i jesuitternes Clermont-

kollegium i Paris hvor prætendenten Charles Edward Stuart, søn af James III, 

havde boet. Denne hemmelige forbindelse mellem Stuarts, jesuitter og frimurerer 

står stadig mange frimureres hjerter nær. Grunden til at jeg nævner dette er at 

Baron von Hundt var medlem af Clermont Kapitlet. Denne loges eksistens blev 

dog kortvarig for i 1758 blev Rådet af Kejsere af Orienten og Oksidenten, den 

Store og Højeste Skotske Loge af St. Johannes af Jerusalem, dannet.  

 

Denne loge havde fem grader der kun bestod af højdignitarer  og de dannede 

Fuldkommenhedens Rite eller Herodom. Dette system går i dag igen i Martinist-

Ordenen.  

 

Kejsernes Råd bestod dengang af tolv af Europas kronede hoveder og de samledes 

åndeligt omkring stormesteren, Ferdinand af Braunschweig. Ferdinand af 

Braunschweig (1721-1792) var storprior for alle tyske frimurerloger. På det 

kongelige bibliotek i København findes der et brev som han skrev i Middelfart, på 

vej til hoffet i København, og her i skriver han om sine tre møder med greven af 

Saint-Germain.  Kejsernes Råd var, foruden de kronede hoveder, for en stor del 

sammensat af mænd af høj byrd og høj kultur. Alle havde de det tilfælles, at de 

også var alvorligt søgende mennesker indenfor den esoteriske tradition, og 
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samtidig var mange af dem lærde fra de forskellige visdomstraditioner der var 

blevet overleveret fra fortiden op gennem de forskellige traditionsretninger. De 

havde ikke alene arvet de skotske riter, men de havde også arvet andre traditioner 

som kunne afledes af kilder direkte fra tempelridderne og rosenkreuzerne. Der er 

altså tale om en gruppe mænd med stor viden og klogskab og det ser ud som om, at 

de fik en endegyldig fuldmagt af greven af Saint-Germain. Resultatet af dette 

skulle munde ud i et ritual og en form som passede til mere moderne tider. Dette 

arbejde forsatte gruppen med at udføre og resultatet af deres arbejde er Heredom af 

25. grad som stadig er indeholdt i Skotske Rite i sin helhed.  

 

Næsten hele den ophøjede belæring der blev givet videre af Saint Germain og 

senere Cagliostro og andre, forsvandt for en tid i glemslens slør under den franske 

revolution, men de fleste af medlemmerne, der var knyttet til den gamle ritus, 

tilsluttede sig nye forpligtigelser efterhånden som de blev tilgængelige og i dag 

eksisterer der mindst én traditionsretning, som delvis er en udløber af den 

oprindelige.  

 

I Saarburg var der en loge hvori man praktiserede magi og clairvoyance og her 

mødte Cagliostro Schröder, der var en teosofisk magiker som på det tidspunkt nød 

betragtelig berømmelse. I 1766 havde Schröder grundlagt den første Sande- og 

Gamle Rosenkors Frimurerloge i Marburg og derefter nogle kapitler af Guld- og 

Rosenkorset.  

 

Schröder (1733-78) var professor i medicin ved universitetet og en agtet læge med 

stærke mystiske og alkymistiske tilbøjeligheder. Kort efter sin ankomst til Marburg 

i 1764, var han indtrådt i frimurerlogen De Tre Løver og i 1766 havde han som 

sagt oprette et rosenkreuzerkapitel indenfor denne loge. Foruden alkymistiske 

værker skrev han også en instruktionsbog for medlemmer af Guld- og Rosenkorset 

 

I Leipzig virkede magikeren Schrepfer, der kunne påkalde magterne fra den anden 

verden. Han kunne også fortælle om fremtiden og tale med de døde. Man sagde at 

han i Dresden, under overværelse af hertugen af Kurland, havde vækket dennes 

fader til at stå synligt frem. Han skabte også en del røre i byen ved at forudsige 

prinsessens død. Efter at dronningen af Prøjsen havde forbudt ham at forsætte med 

sit arbejde, begik han selvmord i 1774. Han var da 35 år gammel. Hans gamle 

tilhængere gav Cagliostro en demonstration på de himmelske mysterier de havde 

lært - en udførsel der tilsyneladende bevægede ham dybt. Og dette var endnu en af 

grundene til at Cagliostro besluttede at genforene, eller snarere et genetablere 
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frimureriets, magiens og religionens sande idenditet. Kort efter udtrykte han: 

”Gennem de okkulte kræfters ild, forvandler magien den udøvende og giver ham 

styrke ved at forvandle hans svaghed til magt til, at påkalde ånder og til at udvirke 

mirakler. Gennem bøn, gennem Nådens indgriben i sakramenterne, rensede 

religion mennesket for synd, og fangede ham i en lyksaliggørende vision gennem 

hvilken han genkendte miraklernes virkning.” 

 

I Leipzig gav logen Minerva ved de Tre Palmer en banket til ære for Cagliostro, og 

sjældent havde man set en så udsøgt forsamling af den tyske højadel samlet på ét 

sted. Det var ved denne lejlighed at Cagliostro første gang mødte Dom Pernéty.  

 

Dom Pernéty (1716-1801) var benediktiner fra Saint-Maur's menighed ved 

abbediet Saint-Germaine-des-Prés i Paris, men tillige en dygtig alkymist, der søgte 

ikke så meget at forvandle metallerne, som at påkalde de himmelske kræfter 

gennem Swedenborgs magiske formler, og koncentrerede sig om at lave en oplyst 

rite der er kendt som den Hermetiske Fuldkommenheds Rite. Dom Pernéty gjorde 

et dybt indtryk på Cagliostro og der opstod snart et dybt venskab mellem de to og 

Cagliostro sagde senere om ham, at han talte ”lig en helgen blandt engle.”  

 

Til alle de nye indviede sagde Dom Pernéty: ”Den videnskab vi indvier jer i, er den 

første og allerældste af alle videnskaberne. Den udstrømmede fra naturen, eller 

sagt på en anden måde, den er naturen selv, fuldkommengjort kunst baseret på 

erfaring.” Efter at have fået en reprimande af biskoppen, var Dom Pernéty blevet 

tvunget til at forlade Paris, derefter Avignon og, i 1766, måtte han søge tilflugt i 

Berlin hvor kong Frederik II modtog ham med åbne arme. I 1767 udnævnt kongen 

ham til kurator for byens bibliotek og denne post bestred Dom Pernéty i flere år. 

Han offentliggjorde et studie over fysionomi, eller kundskaben om sjælen i følge 

ansigtets form. Han grundlagde desuden grupper der var direkte inspireret af 

Swedenborg, og han afholdte kabbalistiske møder hvor det store Værk blev udført 

ved hjælp af påkaldelse.  

 

Dom Pernéty blev i Tyskland fra 1766 til 1780. Dom Pernéty's påkaldelse af og 

viden om det Hellige Ord, modtaget gennem et inspireret ritual, forøgede 

Cagliostros tro på magi og mirakler. Den 21. februar 1772, forkyndte det Hellige 

Ord for Dom Pernéty, at han skulle hengive sig til det store Værk, og at han ville 

blive et genfødt menneske, et Sabbaoths barn. Indvielsen fandt sted på toppen af en 

bakke og varede i 9 dage gennem hvilken deltageren lyttede til det Hellige Ord. I 

Tyskland indviede Dom Pernéty mange adelsmænd og deres hustruer, såvel som 
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mange andre mænd og kvinder som var vidne til hans forbavsende påkaldelser. 

Han fastholdte, at han var blevet instrueret af sin skytsengel Assadai, som overførte 

det Hellige Ord til ham i Jehovas navn.  

 

Dom Pernéty, som forblev overhovedet for Illuminati i Avignon, var Cagliostros 

åndelige fader i hans søger efter det transcendente i et effektivt ritual. Fra 1779 til 

1785 dannede dialogerne mellem Dom Pernéty og Guddommen kilden til en hel 

række af forudsigelser. Det var det Hellige Ord som bød Dom Pernéty at følge hans 

gruppe tilbage til Avignon, hvor den blomstrede fra 1788 til 1792. Alt tyder på at 

Cagliostro mødte Abbé de Morveau i 1779 i denne gruppe af mystikere, alkymister 

og swedenborgianere som i Tyskland som blev ledet af Dom Pernéty. Dom Pernéty 

gjorde Cagliostro til sin efterfølger og gav ham direktiver til at forsætte hans loge i 

fuld kommunikation med den Almægtiges engle. Fra denne dag blev Cagliostro 

officiel stormesterkandidat ifølge Dom Pernéty's ritual. Samtidig havde Cagliostro, 

ved at følge Dom Pernétys fremgangsmåde, succes med at påkalde de væsener som 

er i himlen og det skulle blive den model hvorpå han senere formede den rite som 

han selv etablerede. Det er sandsynligvis efter dette møde og samtalerne med Dom 

Pernéty, at Cagliostro skabte sin Arcana Arcanorum. (Hemmelighedernes 

hemmelighed). 

 

Op til det 18. århundrede fandtes udtrykket Arcana Arcanorum kun i litteratur 

vedrørende Rosenkreuzere, som for eksempel i Geheime figuren des 

Rosenkreuzern, der blev trykt og udgivet i Altona i 1785 og 1788. Frem til 

slutningen af det 18. århundrede betegnede udtrykket Arcana Arcanorum det 

materiale og den lære hvorfra de ritualer stammede, som Cagliostro gav videre på 

hans rejser blandt de indviede i Europa. Når man tager den hemmeligholdelse i 

betragtning, som omgav disse ritualer, så er Cagliostros lære nok den bedste måde, 

at få et indblik i hvad  Arcana Arcanorum gik ud på i den periode.  

 

På Cagliostros tid mødtes og arbejdede adepterne i Europa i kredse der lå tæt op ad 

hinanden. Det var blandt andet det tyske Guld og Rosenkors af det Gamle System 

og de Asiatiske Brødre. Der ud over var det Neaples-skolen somvar arvtageren af 

de Kaldæiske, Ægyptiske og Phytagoræiske strømninger. Det meste af materialet 

her synes også at have været kabbalistisk. De asiatiske Brødrene (Brødrene af St 

Johannes Evangelisten  fra Asien i Europa), blev oprindeligt dannet af Guld- og 

Rosenkors Ordenen, og hævdedes direkte eller indirekte at være de sande arvtagere 

til de syv kirker i Asien der er nævnt i Johannes-evangeliet. De lagde vægt på den 

rolle og betydning magien havde, men arbejdede også med indre alkymi. Officielt 
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afviste de ydre eller laboratorium alkymi, men i hvertifald nogle af deltagerne 

havde en anden opfattelse. Vedrørende Kabbala havde de, i modsætning til mange 

andre loger, faktisk en jødisk kabbalist som nedskrev de kabbalistiske lærdomme. 

De Asiatiske Brødre adskilte sig tydeligt fra andre selskaber ved ikke at kræve en 

kristen tro af sine medlemmer. Brødrene blev bl.a. indført i Sverige med kongelig 

hofsekretær  Boehman, men kom hurtigt i tilbagegang på grund af krigen mellem 

dem og Guld- og Rosenkorset (de forsøgte begge at afdække den anden gruppe 

som et svindelnummer, der blev kontrolleret af Jesuiterne). Arbejdet fik dog en brat 

afslutning, da Boehman blev deporteret i 1803, anklaget for spionage i noget der 

kun kan beskrives som én stor sammensværgelse, der blev foretages af gamle 

Guld- og Rosenkors medlemmer. Boehman arbejdede også indgående med en 

frimurerisk-magiske loge der blev kaldt Delu, som blev efterfølgeren til de 

Asiatiske Brødre.  

 

Prins Carl af Hessen var Delu´s danske leder,og denne loge var, i modsætning til de 

andre her nævnte, åben for både mænd og kvinder, med indvielsesritualer baseret 

på indre alkymi. Samfund indstillede mere eller mindre deres aktiviteter mellem 

1790 og 1830. Strømninger blomstrede op igen i slutningen af det 19. århundrede, 

først og fremmest i England og i Frankrig. 

 

Adepterne studerede tre bestemte områder, som indbyrdes forholder sig til 

hinanden, for hver af dem bidrager til gennemførelsen af de to andre: Et teurgisk 

system af påkaldelse af den Hellige Vogtende Engel eller en mangfoldighed af 

engle. Påkaldelsen af den evige vejleder  og de fire, syv og ni engle stammer fra 

denne periode. Udøvelsen af metallisk alkymi i laboratoriet. Udøvelsen af den 

indre alkymi ved at bruge processer og substantielle kvaliteter fra det fysiske 

legeme, der blev betragtet som en ovn (athanor), alkymisternes ovn under en 

konstant temperatur. Ethvert element, ethvert trin i den metalliske alkymi finder sin 

tilsvarende korrespondance i adeptens legeme. Dette bevirker ”en permanent vej af 

Tilbagevenden mellem det ydre Arbejde og det indre Arbejde.” Arcana Arcanorum 

ser på teurgien som en nøgle, der åbner døren til vejen for udøvelsen af metallisk 

og indre alkymi. Hertil er Arcana Arcanorum dog kun ment som introduktioner. De 

antyder en teknik der skaber kontakt med den evige guide som så giver ham de 

utilslørede hemmeligheder i den indre alkymi. Det der benævnes som den ”første 

quarantine” er beskrevet i håndbogen for ”Mesteren for den Ægyptiske Rites.”  

 

Her afdækkede Cagliostro betydningen, som kulminerer med en tilbagetrækning i 

40 dage ”for derved at have held til forny det degenererede menneske.” Til sidst 
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”behøver mennesket ikke andet end fuldkommen hvile for at kunne nå til 

udødelighed og man kan sige om ham, ”Jeg er Den som Er, de ord som Gud, ifølge 

Biblen, udtalte til Moses fra den brændende busk. Tilbagetrukket fra verden i tre 

pavillioner, kaldet Sion, konstrueret efter nøjagtige arkitektoniske forskrifter, skal 

han hengive sig til mange timers meditation, til arbejder der har forberedelsen af 

den hellige pentagon som mål og fra den treogtredivte til den fyrretyvende dag 

kommunikere med englene. Han vil da opnå ubegrænset kundskab der favner det 

fortidige, det nuværende og det fremtidige og ”hans magt vil være enorm. Efter 

treogtredive dage vil han begynde at modtager begunstigelsen fra synlige 

kommunikationer med de syv ur-engle og kende seglene og numrene på disse 

udødelige Eksistenser. Efter den fyrretyvende dag vil han modtage det første 

pentagon, som er jomfrupapiret hvorpå ur-englene sætter deres tal og deres segl. 

Herefter vil han modtage syv sekundære pentagoner på hvilke kun syv engle har 

sat deres segl. Ved pentagonerne beordrer han nu de udødelige i Guds navn, 

hvilket har til virkning at de luftige ånder adlyder ham og han kan gør mange 

undere og mirakler.”  

 

Dette udgør, i følge Cagliostro, det teurgiske ritual og målet med det er ”at opnå 

Pentagonet og blive moralsk fuldkommen.”  

 

Her finder vi også oprindelsen til det system som for eksempel det Gyldne 

Rosenkors brugte. Det Gyldne Rosenkors selv modtog dog ”Påkaldelsen af de syv 

ur-engle eller den Hellige Vogtende Engel” fra endnu ældre kilder. ”Påkaldelsen 

af den hellige Vogtende Engel og Den Hellige Magi,” bedre kendt som Abramelin 

den Vises Bog er en vigtig forgænger. Den ligger i Arsenal Biblioteket i Paris og 

blev oversat til engelsk i 1898 af S.L. MacGregor Mathers. Bogen var tilskrevet en 

mand ved navn Abraham som skulle være født i 1362. Bogen er dog, ifølge 

frimurerhistorikere, først skrevet i det 15. århundrede og regnes for at være en af 

Cornelius Agrippas forbudte bøger.  

 

Det ”første quarantine” beskrevet af Cagliostro ovenfor er også fra det 15. 

århundrede. Oprindelsen til teurgien og påkaldelsen af engle er dog ældre. De går 

tilbage til det 15. århundrede med værker fra Pelagius og Eneboeren fra Majorca, 

hvis Anacrise blev publiceret af Robert Amadou. Til det 14. århundrede med 

værker af Pierre fra Abano, og til det første århundrede af den kristne æra med de 

Kaldæiske Orakler, der er tilskrevet en Julien, kaldet ”kaldæeren” og hans søn 

Julien, kaldet ”theurgisten.” En tekst som Anacrise ligner i øvrigt på mange 

punkter Cagliostros. Dette gælder også et stort antal ritualer fra Renæissancen. 
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For Cagliostro var der en kontinuitet mellem hans Ægyptisk frimureri og de 

teurgiske riter. Den indviede i den ægyptiske rite kunne, velforberedt ved hans 

frimurerarbejde, gå videre til teurgiske teknikker med en naturlig følelse af 

kontinuitet. Da Moses steg ned fra Sinai havde han et forynget, strålende ansigt. 

Cagliostro fastholdte, at efter den moralske, det vil sige psykiske, genfødsel, 

hvorved han forstærkede sine evner, var den indviede klar til den fysiske genfødsel. 

Det endelige mål for de to quarantines er tydeligt fremlagt i håndbogen for den 

Ægyptiske Rite.  

 

Det er i håndbogen for den Ægyptiske Rites Stormesterinde, at vejledningen for de 

fyrre dages tilbagetrækning står skrevet og er tydeligvis inspireret af Moses’ fyrre 

dage på Sinai før han forlod Ægypten. Dette symboliserer genfødsel og fysisk 

udødelighed. Gennem den anden quarantine, som skal gentages for hver 

halvtredssindstyvende år, søges adepten at blive fysisk og ikke længere psykisk 

fuldkommen. Ledsaget af en ven, skal kandidaten lukke sig inde i et hus på landet 

og opholde sig i et rum hvor vinduerne vender mod syd. Operationen skal begynde 

ved fuldmåne i maj. I de første seksten dage må maden kun bestå af en tynd suppe 

og grønsager og kandidaten skal altid forlade bordet lidt småsulten.  Den indviede 

skal drikke maj duggen, der samles fra spirende hvede på et rent og hvidt linned. 

Han skal begynde måltidet med stort glas dug og afslutte det med kiks eller en 

skorpe brød. Den syttende dag, ved solopgang, skal genfødslens kandidat uddrage 

lidt blod, det vil sige lave en let åreladning. Fra denne dag begynder han med at 

tage nogle hvide dråber lindrende azoth, seks om morgenen og seks om aftenen og 

forøge doseringen med to dråber per dag, indtil den toogtredivte dag. Den 

treogtredivte dag bliver han i sengen indtil slutningen af quatrainen. Herefter tager 

han et korn Materia Prima. Når han vågner, årelader han sig selv, og optager det 

første korn af den universelle medicin og dette gentager han de følgende dage. 

Efter at have været uden bevidsthed i tre timer, og har haft krampetrækninger, 

svedeture og derpå så megen udtømning, at han må skifte sengetøjet.  må han spise 

en kødsuppe uden fedt samt årstidens urter og grønsager. Den følgende dag tager 

han det andet korn af den universelle medicin. Og dagen efter skal han tage et 

lunkent bad. Den seksogtredivte dag tager han det tredje og sidste korn af den 

universelle medicin. Efter dette følger en dyb søvn. Håret, tænderne, neglene og 

huden bliver mørk og han genfødes. Den otteogtredivte dag skal han tage et bad i 

ovennævnte aromatiske urter. Den niogtredivte dag skal han drikke to skefulde 

rødvin og ti dråber Acharat eliksir. Den fyrretyvende dag vil han vende hjem, 

forynget og fuldkommen genskabt. Takket være den fornyede styrke vil det 
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genfødte menneske være i stand til at ”formidle sandheden, besejre uvaner, 

ødelægge afguderi og udsprede den Eviges ære.” 

 

En metode til foryngelse som gik forud for Cagliostros findes i et manuskript der 

hedder Thesaurorum Thesaurus, en kompleks vejledning, som blev brugt af det 

Gyldne Rosenkors, og er dateret 1580. Under titlen ”Hvordan man bruger Magi 

for at forandre ens natur og blive ung igen,” kan man læse en tekst der er meget lig 

Cagliostros, ja den er stort set identisk.  

 

De to ritualer beskriver en magisk tilbagetrækning på fyrre dage i samme 

benævnelser. Den tyske tekst kræver, at man tager Lapis Medicilanis Macrocosmi 

som opnås ved alkymistisk arbejde i laboratoriet og beskriver brugen af jord og 

regndråber. Ifølge den tyske Thesaurus er det nødvendigt også at bruge 

filosoffernes sten som opnås i begyndelsen af destileringen af ens eget blod.  

 

Men Cagliostro forsatte på sine rejser og besøg. Sommetider var det under navnet 

grev Phoenix, andre gange under navnet grev Harat, en spansk major i Prøjsens 

tjeneste.  

 

Den 21. februar 1779 var han i Königsberg i Schenkenkroen på Kehrwiedergasse, 

hvor hans ønske om incognitet dog gav bagslag, idet kansler von Korff, som 

modtog ham, forvekslede ham med en af jesuitternes udsendinge. Herefter drog 

han i slutningen af februar til Mittau i Kurland, der dengang var en af mystikkens 

højborge. I Mitau kaldte han sig dog for Cagliostro.  

 

Mitau var hovedstad i Kurland og lå ca. 40 kilometer fra Riga. Selve Mitau var et 

slags centrum for den kurlandske adel. Byen kan føres tilbage til Conrad af 

Mandern der var Stormester for Tyske Orden som i 1266 byggede en borg der. I 

1345 blev Mitau, der allerede da var en betydelig by, fuldstændigt ødelagt af 

litauerne. Fra 1561 til 1795 var den hovedstad i Kurland. Den tyske Stormester 

Gottfred Kettler havde Kurland til ca. 1550, hvor han opløste Ordenen. Da 

Kettlerslægten uddøde blev Kurland overdraget til slægten Biron. Overhovedet i 

Kurland, der var under Prøjsens protektorat, var hertug Peter Biron, efterfølger til 

prins Karl af Sachsen, og han boede i Mitau by i et palads der var omgivet af 

berømte haver. Rådmanden, en mand ved navn von der Howen, var aktiv frimurer 

og det var hans to brødre grev von Meden og marskal von Meden også. Deres 

søster afholdte en salon hvortil hun inviterede mystikerne og, sammen med folk fra 

hoffet, deltog med stor entusiasme i alle eksperimenterne. Baronessen, Elise von 
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der Recke, var født den 2o. maj 1754 på godset Schönburg i Kurland og man 

sagde, at hun var en yderst intelligent, højt indviet i Swedenborgs terorier og ven 

med Lavater. Hun yndede at tale med hendes broders sjæl, grev Frederick von 

Medem, som var død i en ung alder i Strassburg hvor han var student. Baronessen 

brugte mange nætter på at prøve på at kalde ham tilbage. 

 

I Mitau var Illuminati-gruppen særdeles aktiv. Logen var blevet grundlagt i 1776 i 

Bayern af Adam Weiushaupt og havde til hensigt at forene menneskene, uden 

hensyn til trosretning, for i fællesskab at virke for menneskehedens fremgang ved 

bekæmpelse af fordomme og lignende. Formålet var først og fremmest at udvikle 

medlemmerne selv for der igennem at virke på deres medmennesker. Adam 

Weishaupt var professor i kirkeret i Ingolstadt og havde været medlem af en 

Jesuitterorden der var blevet ophævet i 1773 og han søgte tydeligvis at overføre 

jesuitternes organisationsmønster til Illuminati. Da hans formål var udbredelsen af 

broderskabsåndet mellem alle mennesker, et formål han havde tilfælles med 

frimurerne, blev han optaget i en frimurerloge i Darmstadt. Her mødte han von 

Knigge og Bode og i fællesskab udviddede de hans system. Oprindeligt bestod 

Illuminati af tre grader, nemlig Novice- Minerva- og Illuminatisgraden. For at blive 

Illuminat måtte man først gennemgå de to forberedende grader. Til de tre grader, 

som kaldtes planteskole, førte man to nye til. Illuminatisgraden fik et tillæg der hed 

Minor og den ny, følgende grad blev kaldt for Illuminatus Major eller Skotske 

novice. Efter den fulgte Illuminatus Dirigens eller Skotske Mestergrad. Til disse 

fem føjede man en sjette til, nemlig Mysteriegraden. Man gik så viderere og 

organiserede endnu højere grader, men på dette tidspunkt blev Weishaupt uenige 

med de andre og de kom ikke længere. Denne uenighed var skyld i at Knigge og 

andre trådte helt ud af Illuminati og autoriteterne opmærksomhed blev vakt. 

Resultatet blev, at alle hemmelige selskaber i Bayern blev forbudt af Kurfyrsten 

den 22. juni 1784. Weishaupt udgav flere skrifter til forsvar for Illuminati, men det 

fik dog ikke den store betydning. Før striden havde Illuminati haft stor fremgang, 

ikke blot i Bayern, men også i andre lande, blandt andet Danmark. På det 

Kongelige Bibliotek i København findes der flere af Weishaupts breve og 

originalakter vedrørende Illuminati.  

 

I Mittau var to magikere, der begge var ledere af okkulte sekter, de ledende 

eksponenter, nemlig Schieffert, som påkaldte ånder og ofte fremkom med 

alarmerende profetier og ovennævnte Weishaupt. Det filosofiske program som 

Weishaupt havde lavet, krævede blandt andet at monarkiet blev afskaffet og 

erstattet med republikker. Dette forklarer formentlig hvorfor alle hemmelige 
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selskaber i Bayern blev forbudt af Kurfyrsten. Weishaupt program lå tæt op ad 

Frederik den Stores som tilskyndede Rosenkreuzernes broderskabers højeste Råd 

til at udsende emisarier til alle Europas hoffer med den hensigt at skabe en 

”føderation til at herske i fred og universel harmoni gennem evig visdom.” Disse 

ønsker om at reformere, at lave Europakortet om for, at nå frem til et bedre 

samfund blev udviklet så vidt som til at undertrykke den private ejendomsret til 

fordel for mere liberale institutioner, en form for teosofi på lige linie med 

Illuminatis, der ikke var ulig broderskabet af ukendte Øverste som fastholdte deres 

lige linie fra Orientens Brødre i det 11. århundrede, men hvis liberale mål ikke 

vakte nogen opsigt dengang. Swedenborg havde været overhovedet for disse 

Illuminati og Claude de Saint-Martin var en af deres brødre. De riter som 

Weishaupt havde udviklet med held, styrkede Dom Pernéty gennem andre 

forskellige mål. Mere end seks hundrede medlemmer i Bayern fulgte ham og snart 

skulle der være mere end to tusinde. Den nye tidsalder skulle, ifølge Weishaupt, 

gøre nationerne fredeligere, for ”al undertrykkelse skulle forsvinde fra jordens 

overflade.”  

 

Weishaupt sagde blandt andet: ”Jeg har foreslået en fortolkning af frimureriet, 

hvor alle disse punkter som appelere til kriste i enhver trosretning, vil befri dem, 

lidt efter lidt, fra alle religiøse foreskrifter, for at rense og genoplive menneskenes 

samfunds dyder, med udsigt til en universel lykke, som vil blive fuldkommen og 

opnåelig, til tilstande hvori frihed og lighed vil blomstre, tilstande befriet for 

forhindringerne der forsat er på vor vej på grund af hieraki, rang og rigdom. Mit 

system er letfatteligt og tydeligt. Metoderne i vore hemmelige samfund er faktisk 

således, at intet kan modstå dem og det øjeblik vil snart komme hvor 

menneskeheden vil være lykkelig og fri. At uddanne mennesker til aktive dyder 

gennem Illumination, at appelere til hans stærkeste dyder for, at gøre det lettere 

for ham at opnå det mål - er der en bedre opgave for mennesker af ædel karakter 

eller et med højere mål og mere skøn at engagere sig i? Og hvad er målet? Det 

menneskelige races lykke. Når vi ser de ugudelige så magtfulde, dyden så svag, og 

når vi erkender hvor formålsløst det er at kæmpe mod de almindelige holdninger 

og undertrykkelse, falder den tankle da ikke naturligt ind, at det må være muligt for 

den mest værdige af os at arbejde pemanent hen imod for at fjerne hindringerne 

som står ivejen for menneskets lykke, at sammenkæde visdom og krone dyden ved, 

at skabe ædlere realiteter i vores nutid. Synes du ikke, at sådan en forening i 

sandhed vil være til gavn for menneskeheden.” 
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Cagliostros optagelse blandt Iluminaterne i Bayern blev endnu en vigtig hændelse i 

hans liv. Da han medbragte anbefalelsesbreve til marskal von Medem og hans 

broder, såvel som til Chamberlain von der Howen (alle tre militante frimurer) 

kunne Cagliostro konstatere at alle døre åbnede sig og alle hænder blev strakt ud til 

velkomst. Cagliostro blev især godt modtaget i baronesse von der Recke's salon, og 

han gjorde et dybt og varigt indtryk på hende. Hun blev en særdeles dygtig 

tilhænger og var i denne periode konstant ved hans side. I Mittau viste han dem 

nogle af sine første overnaturlige eksperimenter. Han viste Kurlands Illuminater, at 

han beherskede kunsten at udøve undere, og at Prøjsens Ukendte Vise havde 

skænket ham visse kræfter i spådommens kunst. 

 

To markante hændelser overbeviste snart Kurlands adel om, at han besad disse 

overnaturlige kræfter. Først fortalte han den overspændte Schieffert, at denne var 

døende og faktisk ville begå selvmord før måneden var omme, hvilket må siges at 

værer en noget uheldig spådom. Dernæst havde han held til, ved et logemøde, at 

påkalde baronesse von der Recke's yngre broder Frederick's ånd, et fænomen der 

naturligvis gjorde hende meget lykkelig. For første gang brugte han en clairvoyant 

metode, en form for nekromanti, som han havde fundet i forskellige gamle bøger 

om magi, hovedsagelig i en ægyptisk papyrus som kom fra Nilens øvre dal. Visse 

af Osiris ypperstepræster siges at have hyptoniseret et barn og derefter fået det til at 

se visioner og udtale profetier.  En række af de demonstrationer Cagliostros gav, 

var tilsyneladende ret overbevisende. Grev von Howen havde taget sin søn med og 

han viste sig at være et godt medium. Barnet blev salvet med visdommens olie som 

først var blevet velsignet, derefter lagde Cagliostro sine hænder på hans hovede og 

han blev bedt om at fremsige bønner. Derefter bad Cagliostro ham at åbne sine 

øjne og stirre intenst på et givent punkt - for eksempel hans venstre håndflade. 

Efter et øjeblik stillede Cagliostro barnet, der nu var faldet i trance og så visioner, 

en række spørgsmål. Cagliostro anbragte barnet bag et tæppe, men før han havde 

gjort det, omgav han tilskueren med en magisk cirkel med spidsen af sit sværd - i 

templer brugte man et reb fra den ene væg til den anden som en magisk 

beskyttelse. Derefter reciterede tilskuerne Davids Salmer og den udøvende 

påkaldte Guddommen.  I sin hypnotiske tilstand talte barnet f. eks. således: ”Jeg 

ser en stor dreng,” og forsatte med at give en nøjagtig beskrivelse af baronessens 

døde broder. 

 

”Hvad laver han?”- ”Hvad siger han?” 

 

¨'Han synes at være lykkelig og sammen med gode ånder.” 
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Dette fik tilskuerne til at tro, at Frederick var et sted, hvor der var fredeligt og 

dejligt. Cagliostro forklarede visionen og sagde, at sandeligt var den unge 

Frederick i Paradis og der havde større mulighed end han havde i sit jordiske liv til, 

at udøve sin religion med virkelige protestantiske sjæle. Baronessen brød sammen i 

gråd Cagliostro gik dog et skridt videre i denne ceremoni. Den ægyptiske bog om 

magi nævner at barnet - tilbørligt forberedt, renset og knælende i bøn - må stirre 

stift ned i et bæger fyldt med rent vand hvori lyset kan reflektere. Cagliostro valgte 

i stedet en rund, gennemsigtig karaffel fyldt med krystalklart vand, placeret mellem 

to lysestager. Denne lysende kugle synes for ham bedre egnet til kontemplation, 

fordi den rituelle trigon af lysestagerne og kuglen dannede trilogien på alle 

religiøse og magiske ceremonier. 

 

Ved et andet møde, efter at Cagliostro havde bragt barnet i trance foran den 

magiske karafel og de to lysestager, spurgte han von Haven hvilken ånd han 

ønskede at påkalde, eller hvilke personer han ønskede at se. For ikke at skræmme 

dennes søn, bad Cagliostro drengen med lav stemme om tilladelse til at se hans 

moder og søster, som på det tidspunkt befandt sig derhjemme. Efter at have stirret i 

den magiske karaffel i ti minutter sagde drengen endeligt, at han så sin mor tydeligt 

og så hans søster. 

 

”Hvad laver de?” blev han spurgt om. ”Hvad laver din søster?” 

 

”Min søster lægger hånden på sit hjerte som om hun har smerter.”  

 

Og til den forbavsede forsamling lagde han endvidere til: ”Og nu omfavner hun 

min storbror Karl, som netop er kommet ind i huset i en fin rød uniform.” 

 

Greven var overrasket, for han vidste at hans ældste søn befandt sig i en garnison 

langt derfra. Efter at seancen var forbi, hastede han hjem for at checke 

informationerne og blev ret forbavset over, at høre at hans ældste søn, Karl, netop 

var kommet hjem og, at hans søster pludselig havde fået et smertefuldt 

ildebefindende. Hele hændelsen forårsagde naturligt nok en del snak i Mittau. 

Disse clairvoyante eksperimenter, som skulle blive så hyppige i det 19. århundrede 

som spiritisme, forbavsede kurlænderne. 

 

På dette tidspunkt besluttede Cagliostro, påvirket af Rosenkreuzernes ritualer som 

foreskrevet af Schröder - hvori adepterne blev bragt i berøring med englene og de 

døde - ligesom Swedenborg og Dom Pernéty, at påkalde ånderne, eller nærmeste 
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engle, omkring hans lille medium til hvert rituelle ceremoni som han selv skulle 

lede. Til dette formål konsulterede han Enchiridion, Rosenkreuzernes bønnebog til 

hjælp til at udføre arbejderne. Det er ret sandsynligt at Cagliostro, der var Ridder af 

Solen, fra højgraderne lånte beskrivelsen af kabbalaens syv engle, analog med de 

syv dage, de syv farver, de syv metaller o.s.v.. Tallet 7 er vigtigt i denne 

sammenhæng.  

 

I Mitau havde Cagliostro også held til at påkalde ærkeenglen Michael, som er leder 

af den himmelske englehær, og som barnet tydeligt så bære lang, hvid robe. 

Ærkeenglen kyssede barnet, som kyssede ham igen og lyden af barnest kys hørtes 

tydeligt, selvom barnet sad bag et tæppe for ikke at blive forstyrret af publikum. En 

dag fortale Cagliostro, at en vis person ville blive syg af en bestemt sygdom, og 

han skulle konsultere en speciallæge - altsammen viste sig at komme til holde stik. 

Grev von Medem havde tilskyndet Cagliostro til at hjælpe ham med at finde en 

skjult skat i Wilzen skoven. Under seancen den 10. april, fortalte Cagliostro, efter 

at have bragt barnet i trance, at englene havde fortalt ham, at skatten var begravet 

under et træ der var blevet ramt af lyn og som stod i et knudepunkt mellem 

adskillelige stier som blev beskrevet med forbløffende nøjagtighed. Men han sagde 

endvidere, at en ond ånd, inkarneret i en teosof fra Mittau, prøvede på at påvirke 

søgeren på hans opgave. Alle forstod at han talte om en Dr. Starck, en professor i 

filosofi der hengav til natlige påkaldelser.  

 

Mens barnemediet talte, blev tilskuerne bedt om at være tavse. Ikke et ord, ikke en 

lyd blev tolereret. Hvis nogen trådte ind i rummet eller forlod den magiske cirkel 

svandt visionerne bort og fortryllelsen blev brudt. Efter seancen ville Cagliostro 

ikke have, at nogen udspurgte barnet. Det ungdommelige medium var blot en 

midlertidig kanal mellem Cagliostros stemme og hans visioner.  

 

”Døm ikke,” advarede Cagliostro. ”Hvis du har magten til at byde over ånderne vil 

du forstå den magiske cirkel. Jeg har magt til, at forandre reglerne jeg giver Jer, at 

forandre procedurerne, at handle forskelligt med forskellige personer, men hvis I 

misbruger disse kræfter, er jeg alene ansvarlig.” 

 

Ved adskillelige lejligheder så de tilstedværende selv visionerne. Sommetider gav 

en høj stemme, der ikke kunne forklares, dem råd. 

 

Cagliostros berømmelse i Kurland nåede nye højder, og folk lyttede eftertænksomt 

til hans taler, som var mere eller mindre inspireret af Bibelen og Profeternes liv. 
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Han priste ligeledes naturens sublimitet og de ubegrænsede muligheder hos 

åndeligt fornyede mennesker i en tilstand af nåde, ligesom mennesket i Adam 

Kadmons periode. Han gentog ofte: ”Gud har givet menneskene alt.” Baronessens 

gruppe af venner inviterede ham med på landet til Burg der Alt-Autz, grevinde von 

Medems hjem, og her blev det til otte dages interessante diskussioner, der også var 

fyldt med studier, seancer og taler. 

 

Lærdommene i det 18. århundredes loger kan kort beskrives som følgende: Ethvert 

menneskes første pligt er at hjælpe hans medmennesker, da han uopløseligt er 

forbundet med dem. Cagliostro stræbte, ligesom apostlene efter at sprede de 

ukendte Højestes budskaber. Jo mere han virkeliggjorde styrken af hans nye og 

ekceptionelle gaver, jo klarere så han sin forpligtigelse til at lade sine 

medmennesker - og især de mindre priviligerede - få nytte af det som han var 

blevet i stand til at gøre. Hans aktiviteter som Mester for Logen blev nu ledt mod 

en ny gruppe aktiviteter: at lytte og at bringe håb, at trøste og give løfte om lykke, 

at helbrede de syge, at give til den fattige, at tjene uden at forvente at få noget til 

gengæld.  

 

Men alt har en ende. Drevet af uophørlig ønske om at rejse fra by til by, ligesom 

rosenkreuzernes legendariske rejser, var Cagliostro besjælet med et inderligt ønske 

om at besøge St. Petersborg. Baronessen ønskede egentlig at følge med ham, men 

forandrede i sidste øjeblik mening. Serafina var selvfølgelig stadig ved hans side. I 

sin egenskab af logesøster var hun blevet mere tavs, mere kontemplativ også hun 

havde sine missioner.  

 

Da baronessen tilskyndede Cagliostro til at forstørre nogle perler inden han tog 

afsted sagde han til hende: ”For at have magten til at forstørre enhver ting, eller 

for at Himlen skænker dig de skatte du allermest ønsker dig, må du først lære at 

modstå fristelsen til at modstå rigdommen i denne verden som Kristus fortalte os. 

Du bør ikke elske magien for sin egen skyld, du bør søge at udvikle dig selv og 

opnå kræfter til at hjælpe millioner af mennesker uanset hvem de er. Du elsker 

magien fordi døden har berøvet dig en af de kære som du elskede allerhøjeste, 

nemlig din broder Frederick, og som du ønsker at gense.”  

 

Da hun protesterede lagde han mere eftertryk på ordene.”Hvis du ikke løsriver dig 

fra alt, hvis du knytter dig for tæt til en bestemt person, eller til en bestemt 

kundskab, vil du ikke udvikles helt eller opnå frihed. I tilfælde af, at du ønsker, at 
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opnå den højeste grad af dygtighed i kunst eller videnskab, vil jeg gerne hjælpe dig 

til det, men så må du fornægte magien. Jeg overlader valget til dig.” 

 

Flere dage senere fortrød han sin beslutning om at rejse ved tanken om, at skulle 

forlade sine kurlandske venner, med hvem han havde tilbragt så mange 

vidunderlige uger. Han havde en forudanelse om, at baronessen efter hans afrejse 

ville forandre sig, ville miste den dybe fortrolighed med ham, og endda ville gå så 

vidt som til at forråde ham og i virkeligheden blive hans værste fjende. Han sagde 

derfor til hende: ”Når jeg ikke længere er her, søg da altid at søge forklaringer bag 

alt. Nysgerrighed, forfængelighed, ønsket om at herske kan resultere i 

skæbnesvangre hændelser selv gennem tusinder af inkarnationer. Hvis dit ønske 

om at gennemtrænge mysterierne ikke kommer fra et inderligt ønske om at gøre 

godt, så beder jeg dig inderligt, gå ikke videre.” 

 

Før de skiltes, ledte han en rituel ceremoni, men barne- mediet synes at være 

misfornøjet, han fornemmede tilstedeværelsen af en mærkelig ånd der ikke kunne 

identificeres, men som bar en hvid robe, og som også syntes at være irriteret. 

 

”Hvad er hans navn?” 

 

Intet svar. 

 

”Fortæller ånden dig ikke sit navn?” 

 

”Nej!” 

 

”Hvorfor ikke?” 

 

”Fordi den har glemt det!” 

 

Cagliostro syntes trist. Han mumlede nogle få uforståelige ord. Seancen forsatte. 

Efter nogle videre forsøg erklærede han: ”En af jer vil blive en Judas og vil prøve 

at ødelægge mig. Jeg erkendte den triste sandhed da ånden forblev tavs og nægtede 

at afsløre sit navn. Jeg kan ikke sige hvilken lidelse denne nyhed forårsager mig, 

selvom jeg ikke ryster på grund af mig selv, men for den uheldige person som vil 

forråde mig.” 
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Før han forlod Mitau, sluttede han sin afskedstale med at tilskynde sine tilhængere 

til at tænke på ham konstant, at forblive tro overfor ham og at arbejde oprigtigt, og 

forblive hemmelighedsfulde og tavse. Cagliostros eventyr i Mitau skulle bevidne 

hans magt. For første gang havde han praktiseret teurgi. I kontrast til de uger han 

tilbragte i Mittau, skulle St. Petersborg dog bringe ham nogle skuffelser.  

 

Nogen tid efter skrev han nogle ret bitre breve til baronessen, som var i tvivl, fordi 

hun oprigtigt havde ønske at følges med ham til Katharina den Stores land. 

 

”Kære datter og søster, mit brev vil bringe dig vidnesbyrd om mine betydlige 

overvejelse for, som en hovedregel, skriver jeg aldrig til kvinder. Styrket og 

helbredt ved tavshed, kan du stige på den gamle Sabine sti. Ved tavshed vil du få 

held med at blive genforenet med den himmelske ære som belønning for dine 

anstrengelser. Mine følelser for dig, kære søster, er uforandret. Jeg vogter over dit 

velbefindende med uophørlig opmærksomhed. Da alt i dig dikterer tavshed, beder 

jeg ikke om mere end at huske på mine forklaringer med din kære fader, din moder 

og din søster. Udtryk til dem, i mit navn, alt hvad dit hjerte dikterer. Fortæl dem, at 

jeg har godt håb om snart, at kunne komme og omfavne dem. Bed til Gud om at 

hjælpe mig, for jeg finder míg her omgivet af fjender og fæstnet i bitterhed. Hvilket 

ikke er mindre sandt for din hengivne søster, min hustru. Hvordan det end må 

blive, vi udholder vor vanskæbne tålmodigt og snubler aldrig over verdslig 

uvidenhed.” 

 

Cagliostro fik ret med hensyn til sine forudanelser om baronessen. En tid efter tog 

hun til Østrig og Tyskland og her udgav hun en opsigtvækkende bog Cagliostro 

afsløret, som Katharina den Store takkede hende for ved at skænke hende det 

kurlandske gods Pfalzgrafen.  
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6. Kapitel 

- en milepæl i den esoteriske vækst. 

 

Den viden som Cagliostro blev indviet i og som han trængte dybere og dybere ind i 

kan vi med mere enkle ord, samlet under ét, betegne som den esoteriske visdom. 

Denne visdom er hele kernen i det som rosenkreuzerne og frimurerne søgte at løfte 

sløret for.  

 

Allerede i den første indvielse i de traditionelle mysterieskoler bliver man fortalt 

om loven om inkarnation og disinkarnation og dette åbenbarer for os den virkelige 

mening med livet og døden. Den er det egentlige knudepunkt i sjælens udvikling, 

som gør det muligt for os, at følge den tilbage til dens oprindelse i naturen og frem 

til dens slutteligen forening med Guddommen. Den viser os udviklingens rytme og 

meningen og målet med dens udødelighed og åbenbarer sammenhængen mellem 

livet og døden. Den jordiske fødsel er, set fra åndens side en død og døden er en 

himmelsk opstandelse. Den stadige skiften mellem disse to former for liv, er den 

nødvendige betingelse for sjælens udvikling og hver af dem er på samme tid følgen 

af og forklaringen på den anden. Den som har forstået denne sandhed befinder sig 

allerede i centrum af mysteriet og indvielsen.  

 

Vi vågner hver morgen fra en tilstand der er ligeså uforklarlig som døden, for hver 

aften igen at gå ind i den. Var der intet? - Jo, vi drømmer og vore drømme er for os 

ligeså virkelige som det, vi oplever i vågen tilstand. En fysiologisk forandring i 

hjernen har ændret forholdet mellem legeme og sjæl, men vi er alligevel den 

samme person, selvom vi befinder os i et andet miljø og i en anden form for 

eksistens. Der er altså en dyb betydning i, at de gamle mysterieskoler kaldte søvnen 

for dødens broder. Der ligger, ligesom mellem fødsel og død, et glemslens slør 

mellem søvn og vågnen, men ligesom vi kan blive bevidst om og bruge disse 

tilstande, kan vi også nå til en bevidsthed om tidligere inkarnationer. De enkelte liv 

følger efter hinanden, men ligner ikke hinanden. Alligevel er de bundet sammen 

med en ubrydelig logik. Hvert af dem har sin egen lov og sin egen skæbne, men 

deres indbyrdes forhold styres af en omfattende lov, som vi bedst kender som 

karmaloven. I følge den har alle handlinger inden for et liv sine virkninger i det 

følgende. Et menneske fødes ikke alene med de drifter, instinkter og egenskaber 

som han udviklede i den foregående inkarnation, men selve arten af hans tilværelse 

vil for en stor del være bestemt af den brug, han har gjort af sin frihed i det 

tidligere liv. Derfor er hvert eneste liv et så afgørende springbrædt til det næste. 

Der findes ikke ét ord, én handling eller én tanke som ikke har sit ekko i evigheden, 
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siger et gammelt ord. Ifølge de indviedes lære opfyldes dette ord bogstaveligt i 

forholdet mellem de på hinanden følgende liv. Jesus taler også om dette når han 

siger: ”som du sår, skal du høste!” 

 

Da Cagliostro blev præsenteret for Frederick II af Prøjsen i Nürnberg, tænkte han 

formentlig på sit store ideal, greven af Saint Germain, som var blevet modtaget af 

Ludvig XV. Han var derfor ret ivrig efter at møde Katharina den Store. Han 

håbede, at han kunne vinde hendes gunst, som han havde vundet prinsens 

beundring ved Kurlands hof. Det var hans drøm, at skabe en godkendt frimureloge 

med kejserinden som Stormesterinde - noget som virkelig ville have været en 

skelsættende milepæl i frimureriets historie. Katharina den Store's holdning var dog 

mere nysgerrigt betonet end seriøs - for at sige det mildt. Hun var rimelig liberal set 

med samtidens øjne og opmuntrede tidens forfattere, var interesseret i stort set alt 

og var stolt af at stå i nær forbindelse med Grimm, Voltaire og Diderot. På samme 

tid beskyttede hun jesuitterne, hvis orden brutalt var blevet undertrykt af Clement 

XIV, gennem den pavelig bandbulle Dominus ac Redemptor Noster af 21. juli, 

1773. Den senere pave Pius VI bekræftede senere bandbullen.  

 

Jesuitterne har næsten altid været en selvmodsigelsens Orden. For protestanterne 

var den en lastens hule, for politikerne en magt, der enten måtte knuses eller 

slavebindes og fra selve den katolske kirke rejstes med Pascals Breve en 

sønderlemmende kritik, der under hans autoritet og i hans sprog, blev kendt i det 

meste af verden. Den spanske jesuit Mariana dadlede kraftigt i sit skrift Om Jesu 

Selskabs svagheder generalens enevældige lyster og det angiveri der var så 

fremherskende i Ordenen. Da Ludvig XV ville have general Ricci til at reformere 

Ordenen, svarede Pave Clemens: ”Enten skal de være som de er, eller også skal de 

ikke være.”  Parlamentet besluttede derfor, at de ikke skulle være, og den 14. juni 

1763 erklærede kongen, at alle Ordenens godser skulle være statsejendom. I 1767 

blev de jaget ud fra Spanien og de andre bourbonske hoffer fulgte eksemplet og 

den 21. juli 1773 ophævede Clemens altså Ordenen. General Ricci blev sat i 

fængsel i Engelsborg (San Leo), hvor han døde i 1775.  

 

Ved at byde de flygtende jesuitter velkommen og ved officielt at give dem et 

opholdsted i Polen, fulgte Katharina Frederick II af Prøjsens eksempel.  Selvom 

han var protestant, beundrede Frederick jesuitterne og informerede Paven, der var 

hjælpeløs overfor den prøjsiske konge, om at han havde i sinde at tillade dem, at 

blive på trods af den pavelige bulle. Paven undlod ikke at give sit mishag til kende 

overfor Ruslands kejserinde. Dette gjorde dog ikke noget stort indtryk på hende for 



 

93 

 

hun åbnede i stedet prompte sit palads for dem. Kejserinden så også med milde 

øjne på frimurerne. Hun vidste at frimurerne respekterede de etablerede 

institutioner og hun akcepterede nådigt titlen Ordenens Beskytterinde. Men 

udvidelsen af frimureriet var delt op i to modsatte retninger: På den ene side 

påvirkningen fra lærde og intellektuelle, som lænede sig til videnskaben og studiet 

af naturfænomenerne. På den anden side Illuminati, som kaldte sig 

Tempelherrernes arvtager, som elskede mysterierne og prøvede at forene 

magnetisme og videnskabelig hypnose med udøvelsen af åndelige og himmelske 

ting. 

 

Cagliostro ankom en de sidste dage af maj 1779 til St. Petersborgs hof. Fra Kurland 

havde han medbragt varme anbefalelsesbreve fra grev von der Howen, fra hans 

ven, baron van Heyking og en major i den kejserlige garde og, som Cagliostro 

sammen med sin hustru, skyndte sig at opsøge. I St. Petersborg såvel som i Moskva 

var frimureriet blev spredt vidt omkring siden 1731, da den engelske kaptajn, John 

Phillips og senere, i 1741, general James Keith, introducerede den hermetiske lære. 

Siden 1750 var prominente russiske borgere begyndt at dukke op i logerne og 

under Katharina den Store's regeringstid siges der at have været omkring 2.500 

frimurere i Rusland. Alle højdignitarerne ved hoffet var frimurere og frekventerede 

hyppigt møderne hos Rosenkorset og de Skotske Riter i den Engelske Provincial 

Loge. Den Svenske Provincial Loge, skabt i 1779 i St. Petersborg, blev ledet af 

handelsminister Prins Gagarin og Dr. Rechevski. Stormesteren for den Uafhængige 

Russiske Loge, kendt som Moskva's Storloge, var prins Troubetskoy. 

 

De private papirer af Marie-Daniel Bourre, der var sekretær for Chevalier de 

Corberon i St. Petersborg i 1775-77 og charge d'affaires i 1777-80, indeholder et 

dokument med titlen La Russie. De er udaterede og usignerede. Ligesom 

forfatteren af dokumentet, så de udenlandske frimurerne, der rejste til eller boede i 

Rusland,  på landets nuværende situation og skæbne og drøftede, om de standarder 

for ”dydighed,” som blev udviklet i Vesten kunne eller burde anvendes i Rusland. 

Mange udenlandske frimurere understregede to vigtige konklusioner vedrørende 

Rusland: 1) Rusland er en tabula rasa, en tom tavle og en perfekt grobund for 

frimureriske moralske og pædagogiske ideer.  2) Rusland var et brohoved mellem 

vest og øst.  Peter den Store og hans tilhængeres bestræbelser på at åbne "et vindue 

op til Europa" fra Rusland, blev tolket som et forsøg på, at nærme sig den vestlige 

kulturs hovedstrømninger.  

 

Den generelle opfattelse af det russiske samfund var særligt en tydelig dominans af 
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landbruget og en undertrykkelse af bønderne, der stod i skarp kontrast til det mere 

moderne Vesten. Mens livegenskab forsvandt i det meste af Vesteuropa i det 16. 

århundrede, styrkede Peter den Store livegens bånd i Rusland i begyndelsen af det 

18. århundrede. Samtidigt var han bundet af den måde som adelen i Rusland var 

bygget op på, hvilket forsinkede dannelsen af et mere civilt samfund, indtil Peter 

III's beslutning om at indføre frivillig militærtjeneste for adelen. Katarina den Store 

styrkede det bedre selskabs rettigheder med chartret for adelen i 1785, som gav det 

en vis status.  

 

Den missionerende rolle som frimurerne udøvede var derfor ikke kun i forbindelse 

med mennesker over hele verden med deres broderskabets obligationer. Deres 

”noble cause” var at give andre lande frimurerisk love, måder at leve og tænke 

som en frimurer. Ved højdepunktet af det europæiske frimureri troede de på, at 

deres egen civilisation var ”en overlegen civilisation,”  og med hensyn til Rusland, 

blev frimurernes aktiviteter derfor anset for at bringe "lys til det russiske mørke.” 

Et velkendt ordsprog hos de tyske Rosenkreuzere var, at ”Djævelen selv modvirket 

deres handlinger i Rusland for at holde det ”mørke” land i evig mørke.” Hvis 

udbredelsen af deres egne versioner af frimureriet betød spredning af ”lys,” ”har 

intet land modtaget så meget og så hurtigt draget fordel af den, som Rusland 

gjorde,” påpegede en højtstående preussiske frimurerisk embedsmand i Rusland i 

sin dagbog.  Her bør det bemærkes, at mere end 70 procent af de udenlandske 

frimurere var af tysk afstamning, efterfulgt af den polske frimurerloge. 

 

Men i medens havde Kejserinden ændret holdning. Hun stolede ikke længere på 

frimurerne. De var, havde man informeret hende om, ekstremt visionære på den 

ene side og på den anden side havde de en tilbøjelighed til en republikansk 

liberalisme som skræmte hende. Samtidig kunne hun ikke glemme at Rosen-korset, 

ved revolutionen i 1762, havde opfordret hendes søn, Paul, til at herske i stedet og, 

at han havde været frimurer siden 1776. Hun fastholdte at Frankrigs loger var 

revolutionære. Hun mente også, at de tyske loger var et resultat af politiske intriger 

som blot havde i sinde at bringe hende ned fra tronen. Hun blev nu tilskyndet af 

præsterne, der omgav hende ved hoffet, til at gå i modsat retning og havde derfor 

enhver interesse i at nægte at anerkende okkult frimureri som, mente hun, gjorde et 

farligt arbejde bag dets facade af visdom og humanitet. Endvidere var Kejserindens 

forbindelse med England forværret. Der var en krigslignende atmosfære mellem de 

to troner, for Katharina den Store holdt fast ved en højreorienteret udenrigspolitik, 

da hun, ligesom Peter den Store, ønskede at bringe sig op på samme niveau som 

Frederick II og Maria Therese. Krig skræmte hende ikke. Skotsk filosofi, der var 
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opstået i England, betød intet for hende. Denne holdningsændring var almindelig 

kendt i den russiske hovedstad, som nu hvilede på rationalistiske idéer. Lærde 

mænd foretrak det videnskabelige beviselige og kejserinden syntes de havde ret. 

 

Major baron von Heyking modtog kort efter Cagliostro ret køligt. Han informerede 

ham om, at de engelske loger i stor udstrækning var rivaler til de svenske logers 

overbevisning i Rusland. Da han troede, at Cagliostro var politisk agent, lod han 

ham forstå, at St. Petersborg ikke var Mitau. Cagliostro blev vred. Heyking skiltede 

med sine titler, dekorationer, diplomas og hans frimurergrader, for han var også 

frimurer. 

 

”Jeg tilgiver Deres skepsis og uvidenhed,” sagde Cagliostro ”for De er blot en 

nybegynder i Ordenen, tiltrods for alle Deres frimurertitler. Derfor kunne jeg, hvis 

jeg ville, få Dem til at skælve af angst!” 

 

”Ja, hvis De gav mig feber,” svarede majoren skarpt tilbage. 

 

Til dette siges Cagliostro at have svaret: ”Hvad er en feber for grev di Cagliostro 

som byder over ånder!” 

 

Da baronen brystede sig med sin viden om videnskab og især kemi, svarede 

Cagliostro: ”Kemi er børns leg for den som mestrer alkymien, og alkymi er intet 

for den som byder over ånderne. Hvad mig angår, kunne jeg have guld og 

diamanter, men jeg foragter det hele. Min lykke ligger i det rige jeg hersker over 

og som tilhører arter højere end mennesket.” 

 

Baronen smilede svagt. Cagliostro menes så videre at have sagt: ”Jeg er ikke vred 

over den skepsis De ligger for dagen, for De er ikke det første stærke sind jeg har 

overvundet og bemestret.” Han tilbød herefter at påkalde ånderne så baronen kunne 

se dem. 

 

”Hvilken af Deres døde forældre ønsker De at se?” 

 

”Min onkel, men på en betingelse,” 

 

”Og hvad er det?” 
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”At jeg må affyre et skud mod det sted, hvor han kommer frem. Da han blot er en 

ånd, kan det ikke skade ham.” 

 

”Nej, De er et uhyre! Jeg skal aldrig vise Dem noget somhelst! De er ikke værdigt 

til det!”  

 

Rasende over majorens uforskammethed, hastede Cagliostro væk fra huset. Så 

stoppede han op. Fik kontrol over sig selv og kom tilbage og sagde til von 

Heyking: ”Jeg ser De er modig, det er godt. Men tiden vil lære Dem grev di 

Cagliostros og hans magt at kende.” 

 

En helt anden holdning havde den franske chargé d'affairs, Chevalier Marc-Daniel 

Bourré de Corbéron. Han var aktiv frimurer og sympatiserede med Cagliostro og 

blev en af hans nære venner. Han arrangerede et møde for ham med vigtige mænd 

ved hoffet: Peter Ivanovitch Melissino, en artillerigeneral som have grundlagt en 

frimurerrite. Chevalier de Corberon var bl.a. chargé d'Affaires ved det russiske hof, 

og hans erindringer fra 1775-80 blev udgivet i 1901. Her i er der blandt andet et 

lille brev dateret 30 marts 1776 hvor han skriver om Saint Germain: ”Jeg havde til 

morgen besøg af min ven Pictet, tidligere advokat i Geneve og født i Geneve. Han 

har været her i 15 år og været attacheret Prins Orlof i hans velmagtsdage. Greven 

af  Saint-Germain kom på tale. Pictet har kendt ham og han har hørt ham sige ting, 

der passede om sin familie, ligesom Marquis de Gouffier har hørt ham forudsige 

ting om sin familie. Pictet mener, at han er en stor kemiker og han tror, han 

besidder en hemmelig viden, ved hvis hjælp han kan gengive defekte diamanter 

deres skønhed.  Han tror dette, fordi smykkesliberen Magnan, svigerfar til Pictet, 

lægger alle diamanter med fejl til side og siger, at de er til Greven af Saint-

Germain.” 

 

 To andre mænd, general Galitzin der var alkymist og prins Potemkin, kejserindens 

favorit, vedkendte sig også de kræfter Cagliostro besad og deltog i seancer som han 

ledte og blev meget loyale tilhængere. Uheldigvis udviste Potemkin en ret 

følelseladet opmærksomhed for Serafina, som i høj grad vakte kejserindens 

mishag. Cagliostro havde også sin opmærksomhed rettet mod en anden vigtig 

person ved hoffet, Alexander Stroganov, en berømt frimurer, med hvem han holdt 

nogle okkulte seancer der forbavsede de tilstedeværende. Sammen med disse tre 

mænd udførte Cagliostro med held nogle alkymistiske arbejder og som er bevidnet 

af adskillelige vidner. Han tilbragte timer, ja, hele nætter, i laboratoriet. Men hans 

virkelige ønske var, at bruge mere tid på de syge, for han havde en utrolig evne til 
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at kurere dem. Han var god til at tale med dem, at få deres fortrolighed for, at forstå 

deres sygdom og give dem de rigtige råd. 

 

Det var i øvrigt i St. Petersborg, at Cagliostro officielt første gang spillede rollen 

som healer. Hans imponerende måde at være mirakellæge på, hans opløftende, 

inspirerende ord, der ofte var vanskelige at fortolke, hjalp altsammen med til, at 

kurere den syge og han nægtede altid at modtage betaling. Han kaldte sig selv de 

syges ven. Hans metode bestod i at bygge patientens moral op ved hjælp af en 

fortrolig holdning, ved bøn, ved at byde ham at blive rask og ved en fuldstændig 

forståelse af alt, som gjorde patienten trist eller berøvede patienten livslysten. Han 

påkaldte Himlens kræfter, englenes barmhjertelighed, Herrens uudtømmelige 

mildhed. I St. Petersborg sagde man om ham, at ”han havde flere tjenere i den 

åndelige verden end Kejserinden havde undersåtter i Rusland!” Det var også i 

Rusland han for første gang blev set bruge håndspålæggelse og uddele små 

balsambægre, som han selv havde tilberedt, og, som nogle mennesker troede, var 

mere eller mindre magnetiseret. De besøgende han modtog, de skarer der samledes 

uden for hans dør, hans utallige helbredelser - alle bar de vidnesbyrd om hans 

mærkelige kræfter. Chevalier de Corbéron bevidnede, at Cagliostro behandlede 

rige såvel som fattige ens og aldrig modtog den mindste gave.  Chevalier de 

Corberon skrev følgende linjer i sin dagbog den 2. juli 1781: "I St. Petersborg 

helbredes Cagliostro Baron Stroganov, som havde angrebet hans nerver. 

Cagliostro helbredt ikke alle, men mange.” 

 

Blandt de som han helbredte var baron Stroganov, Hr. Gelagin, Madame Buturlin 

og asessoren Ivan Yelagin. Officielle vidnesbyrd fra de mest pålidelige vidner, er 

blevet optegnet på en liste over disse mirakuløse helbredelser. 

 

Og hvad bestod Cagliostro's terapeutiske behandling så af. Det var gule dråber, vin 

fra Ægypten, balsam, piller der var lavet af sammentræk af rensende planter, 

brystpulvere, brystsaft, eliksirer inklussiv en eliksir med en grundbase af drikkelig 

guld. Prins Talleyrand har berettet om et møde med Cagliostro i en bog der blev 

udgivet i London i 1848, Memoirs of Prince Talleyrand. Prinsen havde hørt så 

meget om Greven, at han besluttede at aflægge ham et besøg og selv se den mand, 

om alle talte om. Der blev lavet en aftale, og da Talleyrand ankom til mødet blev 

han ført ind og så en kvinde klædt i sort, og hvis ansigt var tilsløret. Cagliostro 

syntes at have travlt, men stirrede prinsen ind i øjnene med sådan en underlig 

stirren,  at sidstnævnte ikke var i stand til at samle sine tanker. Cagliostro mindede 

ham om de mange mennesker der ventede, og som han ikke burde lade vente, 
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dersom prinsen alligevel ikke havde noget at sige. Talleyrand spurgte nu, aldeles 

forvirret, om han kunne fortælle ham noget om en bestemt grevinde. Det svar han 

fik til dette var, at hun ville være i teatret den aften, og ville bære en bestemt 

påklædning og visse ornamenter. Talleyrand spurgte så, om Cagliostro havde et 

middel mod den hovedpine hun så ofte havde, og Cagliostro rakte ned tog en flaske 

og gav prinsen, hvad der lignede vand. Det skulle anvendes på hendes pande, og 

han fik det påbud, at ingen anden under nogen omstændigheder måtte håndtere 

flasken eller røre vandet. Talleyrand erfarede bagefter, at grevinden havde været på 

teatret præcis som det blev sagt. Kort tid efter skulle Talleyrand til en middag, og 

da man efter måltidet var kommet til kaffen, spurgte en af deltagerne til resultatet 

af besøget hos Cagliostro. Prinsen viste flasken frem, og i modsætning til påbudet 

han havde fået, lod han hver eneste af selskabet lugte til det og håndtere det. Det 

blev derefter foreslået at anvende vand til grevindens panden i stedet, men der var 

en vis tøven, og til sidst blev en lille mængde af væsken hældt ud i hånden på en af 

gæsterne. Hun skreg straks af smerte, og rev hånden tilbage, og man måtte sætte et 

stort plaster på damens hud.  

 

Den næste dag blev politiet sendt hen efter Cagliostro, og flasken med væske blev 

afleveret hos en officiel analytiker, der lavede en rapport som sagde, at det var 

vand og intet andet der var i flasken. Cagliostro sagde bagefter til prinsen, at det 

var vand, som han havde magnetiseret og, hvis prinsen havde fulgt anvisningerne 

ville ingen være kommet skade.  

 

En vis Vanetti har skrevet en rapport om helbredelsen af broderen til en af 

kejserindens ministre, som var blevet sindsforvirret. Delvis sindsyg troede denne 

mand, at han var Gud. Cagliostro gjorde en ekstra anstrengelse for at helbrede ham. 

Vanetti havde fået beretningen fra Cagliostro selv og skriver, at Cagliostro havde 

berettet nogenlunde som følger: ”I Peter den Store's by, troede en af Kejserindens 

ministres brødre som, da han nu var delvis sindsyg, at han var større end Gud. 

Ingen forstod voldsomheden i hans sygdom og med en høj stemme anklagede han 

behandlingen i landet og blasfemerede Guds navn. Han var derfor altid bevogtet. 

Nu spurgte denne minister om jeg kunne helbrede hans broder. Da jeg trådte ind i 

den syge mands værelse, brød han øjeblikkeligt ud i rasende anfald, men var delvis 

hjælpeløs, da man havde bundet hans arme ind til kroppen. Han prøvede åbenlyst 

at springe på mig og råbte: ”Lad den person som således vover at træde frem for 

den store Gud, for Ham som står over alle guder, som driver dem foran sig, blive 

slynget ned i det bundløse hul.” Jeg trådte hen foran ham, helt roligt og sagde: 

”Vær stille, du ånd der lyver! Kender du mig ikke, jeg som er Gud over alle 
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guderne og som kaldes for Mars? Se på denne arm, den er stærk nok til at slå fra 

det højeste høje, ned til de laveste dybder på jorden! Jeg kom til dig fordi jeg har 

ondt af dig og for at hjælpe dig, og det er måden du modtager mig på! Du erkender 

ikke, at jeg har magt til ikke alene at genopbygge, men også til at nedrive'.  Derpå 

gav jeg ham sådan et slag, at han faldt bagover. Da hans vogtere havde rejst ham 

op og han var kommet lidt til sig selv igen, bød jeg dem at give mig et måltid mad, 

som jeg begyndte at spise og forbød ham at tage noget af det. Da jeg så, at han var 

blevet tilstrækkelig ydmyg, sagde jeg til ham: ”Din frelse ligger i ydmyghed, i at 

være berøvet al din styrke i min nærværelse. Kom her og spis.” 

 

Efter at han havde spist gik vi begge ned til en lille vogn og kørte ud af byen, ud til 

Narvaflodens strand hvor hans vogtere, på min ordre, havde gjort en lille pram 

klar og de begyndte at ro os ud af. Så lod jeg som om jeg havde i sinde at kaste 

ham i floden, i håb om at chokket ville kurere ham (jeg havde mænd posteret på 

stranden for at komme ham til hjælp). Pludselig greb jeg ham, men han slyngede 

sine arme om mig så vi begge faldt i vandet - han kæmpede for at trække mig ned 

på bunden, medens jeg, der lå ovenpå ham tyngede ham med min vægt. Efter en 

kamp som var ret lang, befriede jeg mig fra ham og svømmede ind til stranden. 

Han blev trukket op af sine vogtere og lagt på en båre. Og da vi endelig var 

kommet hjem og havde fået skiftet tøj, sagde han til mig: ”I sandhed genkender jeg 

dig som Mars og, at der ikke er nogen som dig og jeg underkaster mig dig.' Så 

sagde jeg til ham: ”Du er ikke den Almægtige og jeg er ikke Mars, men et 

menneske ligesom dig. Du har en stolthedens dæmon i dig og det gør dig underlig. 

Jeg er kommet for at befri dig for den onde ånd. Hvis du vil underkaste dig mig i 

alt, vil du igen blive et menneske blandt dødelige'. Og fra den dag og indtil nu 

tillod han sig, at blive behandlet og således kom han, der havde tabt fornuften,  til 

fornuft igen.” 

 

En søn til prins Galitzin, en mand der havde betragtelig indflydelse ved hoffet, blev 

også helbredt. Selvom Cagliostro havde reddet den lille drengs liv, nægtede han at 

tage imod en store sum penge i guld som prinsen tilbød ham. Nyhederne skabte et 

vældigt røre ved hoffet. Masser af syge mennesker strømmede til fra alle retninger. 

Chevalier de Corbéron sagde: ”Han helbredte ikke alle, men han helbredte 

mange”. På den anden side blev den engelske læge, dr. Rogerson, der var ansat 

specielt til at tage sig af kejserinden og prinserne, ret ophidset efter, at han havde 

hørt om disse helbredelser. Han opsøgte Cagliostro og beskyldte ham vredt for at 

praktisere som læge uden tilladelse. Han angreb Cagliostro offentlig og udfordrede 

ham endog til duel.  
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”Hvis De er kommet for at udfordre mig som Cagliostro, vil jeg tilkalde mine 

tjenere og de vil kaste Dem ud af vinduet,” svarede han, ”men hvis De udfordrer 

mig som læge, vil jeg tilfredsstille Dem som læge.” 

 

Lægen svarede: ”Det er lægen jeg udfordrer!” 

 

”Meget godt,” sagde Cagliostro, ikke uden en vis lune, ”lad os da ikke kæmpe med 

sværd, men lad os vælge lægens våben. De skal sluge de to arsenikpiller jeg giver 

Dem, og jeg vil til gengæld sluge hvilken som helst gift De ønsker at give mig. Den 

som ikke dør, vil jeg betragte som den rigtige læge!”  

 

Engelskmanden nægtede naturligt nok at duellere på gift og trak sig tilbage uden at 

sige mere. Han blev dog ved med at udsprede rygter i byen om Cagliostro. 

 

Cagliostro blev, medens han opholdte sig i byen, beskyldt for adskillelige 

bedragerier. Han blev endog impliceret i et politisk plot og Serafina mistænkt for at 

være involveret i forskellige kærlighedsaffærer. Disse rygter, med dr. Rogerson 

som bagmand, blev mere og mere udbredte. En prinsesse ved hoffet gentog disse 

rygter om Cagliostro og kaldt ham åbenlyst for en gemen charlatan. Da han mødte 

hende, fortalte Cagliostro hende, at hun ville komme ud for tre ulykker lige efter 

hinanden og alle tre skete kort tid efter. Dette skræmte hele hoffet. 

 

Fra Warsawa havde Cagliostro i mellemtiden modtaget anbefalelsesbreve og en del 

beundrerbreve og han blev inviteret til Polen. Fra Sverige kom der et meget 

smigrende brev fra kong Gustav III, der blev afleveret personligt af hans 

udsending, oberst Toll, og Cagliostro inviterede ham til sit palads. 

 

Katharina den Store siges at have givet Cagliostro en pengegave, selvom det ikke 

er sandsynligt at hun nogensinde skænkede ham en audiens. Onde tunger påstod 

dog, at hun ganske enkelt købte ham til at forlade landet og udøve sine kunster 

andre steder. Han besluttede sig til at besøge hans venner i Warsawa. Hans 

vedvarende ønske om at rejse ansporede ham formentlig. Prins Poninski 

arrangerede hans rejse, medens general Melissino gav ham anbefalelsesbreve. Alt 

dette skete i sommeren 1779. 

 

Straks efter at Cagliostro havde forladt Moskva, skrev Katharina et hadefuldt brev 

til Grimm (som hun betragtede som sin ven) om Cagliostro's handlinger. Da 

Grimm nogle få år efter spurgte hende om hvorfor hun havde skrevet sine 
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pamfletter imod frimurerne fortalte hun, at ”det var godt at holde de visionære, 

som var begyndt at gøre sig  gældende, i tømme.” Det er også en kendt sag at hun, 

efter at have beskyttet jesuitterne, smed dem ud af landet og kaldte dem bedragere. 

Baronesse von der Recke skrev brev efter brev til Cagliostro. Hun var bedrøvet, 

men også misfornøjet over hans fiasko med kejserinden. Selvom hun tilskyndede 

ham til at besøge hende, før han rejste til Polen, gjorde han det ikke. Det var en 

alvorlig fejltagelse, for baronessen, der følte sig mere og mere ladt i stikken, skulle, 

ligesom Kejserinden, blive en af hans største fjender. 

 

I Polen var Kong Stanislas August Poniatowski, der var blevet konge i 1768, 

medlem af logen Karl af de Tre Hjelme. Prins Adam Poninski tog Cagliostro med 

til kongen, som var ivrig efter at møde ham. Cagliostro holdt fornemme 

ceremonielle seancer hvor han udspurgte et barnemedium, påkaldte ånderne, 

udtalte profetier og materialiserede beviser gennem clairvoyance. I Warsawa havde 

Stor Orient netop grundlagt et polsk Stor Orient, og ved selv at blive frimurer, 

havde kongen efterlignet Josef II af Østrig, som også var blevet optaget som 

frimurer af baron de Born. Kongen af Polen gav sig selv titlen Logernes Velgører. 

Hele dette mønster gentog sig også i Danmark i samme periode. Prins Adam var en 

lærd mand, der var meget optaget af okkultisme og alkymi. Det var ham som havde 

grundlagt Polens Loge kaldet Karl af de Tre Hjelme. På anbefaling fra hans venner 

i St. Petersborg, optog han Cagliostro i den. Lærde, kabbalister, jødiske rabbier - 

alle var de yderst aktive i Polen.  Tredive år tidligere havde Jean de Thoux de 

Salverte grundlagt logen Den Gode Hyrde. Hans viden om alkymi var legendarisk 

og han forsatte efter sigende dag og nat med at forske i Filosoffernes Sten, altid 

hjulpet af flere adepter. I Salvertes øjne var Cagliostro mere en åndeliggjort adept 

end han var alkymist. Polakkerne tillagde ham evnen at lave guld, sølv, det at 

kunne lave projektionspulveret og ædelstene, sammen med opskriften til at 

forstørre diamanter enten i smeltedigel eller ved at begrave dem i jorden. Det blev 

sagt, at han kendte til at blødgøre marmor og rav og til at hærde dem igen. Han 

vidste også hvordan man skulle gøre uld og hamp ligeså blødt som silke. Alle disse 

kendsgerninger blev bevidnet af adskillige mennesker. I april 1780 kunne Prins 

Poninski tage imod Cagliostro i sit palads, og han bad ham om at tildele ham en 

ånd som kunne tjene og beskytte ham. Han gav Cagliostro et luksuriøst 

laboratorium i hans landejendom Wola, hvor denne straks gik igang med sin ovn. 

Men endnu bedre lykkedes det Cagliostro, gennem sit ritual, at få prinsens elskede 

til at komme tilsyne i et spejl foran Poninski's forbavsede øjne. 
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Den 7. Juni foretog Cagliostro en transmutation i overværelse af flere 

logemedlemmer: ”Cagliostro vejede et pund kviksølv af, som havde været min 

ejendom og som allerede var blevet renset. Før han gjorde det, havde han bedt mig 

om at destillere noget regnvand og det bundfald som det efterlod kaldte han for 

Jomfru Jord eller secunda materia. Af dette var stadig omkring 16 kerner. Efter 

hans vejledning havde jeg også forberedt et udtog af bly. Efter at alle disse 

forberedelse var fuldført kom han ind i logen og gav mig den opgave at bære hele 

eksperimentet ud i mine hænder. Jeg gjorde det på følgende måde efter hans 

vejledning. Jomfru Jorden blev lagt i en kolbe og halvdelen af kviksølvet blev hældt 

hen over det. Så tilføjede jeg 30 dråber blyekstrakt. Da kolben derefter blev rystet 

lid, syntes kviksølvet at være dødt eller stivfrosset. Jeg hældte så blyekstrakt over 

det resterende kviksølv, men dette kviksølv forblev uændret. Derefter var jeg nødt 

til at hælde de to partier kviksølv sammen i en større kolbe. Efter jeg havde rystet 

kviksølvet i nogen tid formodes alt at have den samme konsistens. Farven var 

snavset grå. Det hele blev nu rystet over i en skål, og fyldte halvdelen af den. 

Cagliostro gav mig dernæst et stykke papir, som viste sig at være den ydre 

indpakning af to andre. Det inderste indeholdte en lysende, karminrød farve og 

vejede måske kun en tiendedel af kornet. Pulveret blev rystet i skålen og Cagliostro 

slugte derefter de tre stykker indpakningspapir. Medens dette foregik fyldte jeg 

skålen op med gips som allerede var blev forberedt med varmt vand. Selve skålen 

var nu fuld og Cagliostro tog det ud af mine hænder og tilføjede det noget mere 

gips og trykkede det fladt med hænderne. Så gav han mig  det tilbage for at tørre 

det over en trækulsflamme. Skålen blev herefter placeret i et leje af af aske over 

ovnen. Ilden blev tændt og skålen sat over i en halv time. Derefter blev det taget ud 

med et par tænger og båret ind i logen. Skålen blev brudt og i bunden lå der en 

klump sølv som vejede fjorten en halv ounce.” 

 

Ved en storslået reception, markeret med eksperimenter, fejrede man grevinde 

Serafinas fødselsdag. Hun bar kostbare juveler og blev af alle beundret for sin 

skønhed. Hun viste sig nu, at være en særdeles dygtig medarbejder for sin mand. 

 

Cagliostro forblev en ekspert i forudsigelser. Ifølge de indviede ligger kunsten i at 

forudsige ting i at kunne læse de astrale optegnelser, stjernernes bevægelser, 

forbindelsen mellem planeterne og menneskets organer som giver det mulighed 

for, at læse det fremtidige. Dette nåede sit højdepunkt med Paracelsus og 

Nostradamus. Da Cagliostro ofte nævnte Paracelsus og vi ved, at Cagliostro var 

yderst velbevandret i hans lære, må det være på sin plads at bringe et kort afsnit om 

ham her. 
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Paracelsus (Theophrastus Bombastus von Hohenheim), også kaldet den 

schweitziske Hermes, blev født ved Einsideln i Schweitz den 10. november 1493. 

Han brugte det meste af sit liv på rejser rundt omkring i Europa og nåede, ifølge 

nogle optegnelser, også til Asien. Da han var i Rusland blev han taget til fange af 

Tartarerne og de førte ham frem for Stor-khanen. Denne brømte monark blev så 

imponeret over Paracelsus’ lærdom, at han fik det arrangeret således, at Paracelsus 

kunne følge Khanens søn, sammen med en deputation, til Konstantinopel. Gennem 

van Hellmont’s skrifter ved vi, at Paracelsus i Konstantinopel blev indviet i 

alkymiens hemmelige lærdomme. Det var en forsamling af lærde islamiske mænd 

som skænkede ham det Universelle Mysterie i form af den symbolske Azothsten, 

de vestlige adepters filosofiske ild. Fra da af bar Paracelsus denne sten hos sig i en 

speciel knude på sværdfæstet af hans sværd. På de fleste billeder af ham, bærer han 

dette sværd med dets magiske indhold. Efter at han var blevet indviet i 

Konstantinopel berettes det, at han forsatte til Indien, men dette er aldrig blevete 

historisk bekræftet. Den første lærer, som den dengang 16-årige Paracelsus havde, 

var Thrithemius af Sponheim. Thrithemius er også en vigtig person i den esoteriske 

tradition og en indviet. Han var forfatter til en række værker over alkymi og 

profetier. Denne lærde abbed afdækkede mange af kabbalaens og kristendommens 

mysterier for den unge Paracelsus, men var ikke tilstrækkeligt interesseret i den 

praktiske side af medicinen til, at tilfredsstille sin ungdommelige discipel. 

Paracelsus fik da hjælp af Basil Valentinus, som indviede ham i den filosofiske 

kemi. Denne oplysning stammer fra et tidligere manuskript. Han arbejdede også i 

en periode for alkymisten Fugger der havde laboratorium i Schweitz. I de følgende 

år drog han Europa rundt og han var i Danmark og Sverige 1519-20 som 

feltskærer. Nogle moderne mysterie-ordener fortæller os, at Paracelsus var 

rosenkreuzer og stormester for Broderskabet, men denne påstand skyldes sikkert en 

sætning i Fama Fraternitatis hvor der står, at man i fader Christian Rosenkreutz 

symbolske grotte fandt Paracelsus’ skrifter. Det er dog en kendsgerning, at der også 

i Fama tydeligt står, at Paracelsus ikke var medlem af Ordenen, men at man agtede 

ham meget højt.   

 

Georg Lessing skrev: ”De som tror, at Paracelsus’ lægekunst er et system af 

overtro og fantasi vil, hvis de blot lærte at kende principperne, blive overrasket 

over at opdage, at de blot hviler på en højere form for kundskab, en kundskab som 

vi endnu ikke er nået  til, men som vi håber at nå frem til en dag.”  
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Paracelsus selv lærte gennem sine studier, at legeme og sjæl er forbundne og, at 

lægen derfor må behandle de to samtidigt og prøve at bringe dem i harmoni. At 

leve harmonisk er at leve i overensstemmelse med vort sande selv. Men da 

mennesket er et mikrokosmos, bliver dette selv påvirket af indflydelser fra kosmos. 

Hvis lægen derfor skal kende en person tilbunds, må han være istand til at studere 

kosmiske indflydelser gennem astrologien. Han må også være teolog for at forstå 

sjælens behov, alkymist for at forstå stoffets indre processer og mystiker for at 

vide, at der et guddommeligt ‘noget’ hinsides menneskets fornuft. 

 

Paracelsus syntes at være død den 24. november 1541 i Salzburg. På grund af 

omstændighederne blev han begravet samme dag på Skt. Sebastians kirkegård og 

biskoppen forrettede begravelsesceremonien. Af den ene eller anden grund blev 

graven åbnet adskillige gange. Hovedårsagen var ikke altid nysgerrighed efter at se 

knoglerne, men snarere på grund af optegnelser om, at uvurderlige alkymistiske 

hemmeligheder og store skatte var blevet begravet sammen med denne fattige, men 

oprigtige tjener. I det 18. århundrede blev der sat en marmorpyramide i kirkens 

våbenhus. I denne obelisk var der en niche med en lille jerndør og der blev de 

jordiske rester af Paracelsus placeret. 

 

Paracelsus rejste som tidligere nævnt vidt omkring og var kendt for at udvælge sine 

bekendtskaber blandt de mere ildesete befolkningsgrupper. Han besøgte ofte 

sigøjnernes lejre, heksenes mødesteder og de gamle asketers celler. Han kunne ikke 

have gjort dette uden, at komme i direkte kontakt med bogomilerne, albigenserne 

og troubadurerne. Han var altid på tabernes og de underpriviligeredes side. Selvom 

kristen af navn var hele hans filosofi hedensk og kættersk set ud fra den tid. Hans 

henvisninger til kunstneren Elias viser, at han havde kendskab til mysterieskolernes 

program. 

 

Paracelsus’ hele tanke var præget af hermetiske og kabbalistiske forestillinger. 

”Kabbala’en,” skrev han, ”giver adgang til det mystiske, mysterierne. Den sætter 

os i stand til at læse forseglede breve og bøger og ligeledes menneskets indre 

natur. For Kabbalaen bygger på et sandt grundlag. Bed og du vil få, bank på og du 

vil blive hørt Du vil opnå større visdom en Salomon.” Paracelsus fortæller os også, 

at vi kun kan opnå reel kundskab på to måder eller rettere, at stræben efter 

kundskab udvikles på en to-foldig måde, hvor begge elementer er afhængige af 

hinanden. Med vor nuværende terminologi kan vi sige, at disse to elementer er 

intuitionen og erfaringen. For Parcelsus kunne disse to ikke skilles fra hinanden. 

Hensigten med intuitionen er netop, at afdække visse grund-idéer som derefter 
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prøves og bevises ved erfaringen. Erfaringen retfærdiggør ikke kun intuitionen, 

men tilføjer også yderligere kundskab, hvorved impulsen til videre vækst styrkes 

og udvikles. Mennesket opfatter de ydre ting med sine ydre sanser og de indre ting 

med sine indre sanser: Hjertet har øjne ligesom kroppen og sindet har sine egne 

øjne. Alle menneskets indre dele har dertil hørende erkendelses-sanser. Til hver af 

disse kan der overføres et budskab. Vi må altså nå til en erkendelse af tingenes 

former, deres farver, deres antal og måden hvorpå de er opstillet. Vi må opfatte 

kvaliteten i tingene, det gode ved dem, deres skønhed, deres integritet, og vi vil på 

den måde erfare et vist slægtskab, på grund af vor egen intuitive reaktion på den 

energi, som er til stede overalt. 

 

Paracelsus, der fulgte ny-platonikerne og visse andre mystiske retninger, var af den 

opfattelse, at der var tre sole i solsystemet - en fysisk sol, en astral sol (eller som 

tilhørte den psykiske sfære) og en åndelig sol. Disse tre sole skænker livslys til 

verdenen i overensstemmelse med deres egen natur.  

 

 1) den fysiske sol varmer og afslører tingenes former.  

2) Den psykiske sol, der nærer og afdækker tingenes struktur og 

3) lyset fra den åndelige sol, eller rod-solen, der opretholder og nærer 

menneskets ånd.  

 

Fra ny-platonikerne har Paracelsus også fået den idé, at stoffet er den laveste grad 

for liv. Ved at bruge samme idé kan vi også sige, at mørket er den laveste grad for 

lys. Ved sandhed er den laveste grad uvidenhed og ved virkelighed er den laveste 

grad illusionen. Ved at få en vision om et univers af totalt lys på denne måde, blev 

Paracelsus konfronteret med et gammelt dilemma, som længe havde plaget 

teologien og filosofien nemlig, hvordan det kunne gå til, at den totale kraft, 

fuldstændig og ubetinget i sin egen natur, kan træde ind i en tilstand af 

indskrænkning og graddeling? Hvorledes kunne den Ene blive differentieret? Og 

hvorfor antog lyset forskellige fremkomster, godgørende såvel som ikke-

godgørende, når de er kombineret i skabte tings kombinationer? Som svar på dette 

søgte Paracelsus, faktisk eller intuitivt, til gnosticismen og dens skabelsesdoktriner. 

Han erkendte, at tingene i sig selv altid på samme måde forårsages til, tydeligvis på 

samme tid, at forandre deres kvaliteter ved deres slægtskab. Denne teori brugte 

Keppler også i hans astronomiske teorier. Ud fra legemers bevægelser og 

forandringer formes der baner, der resulterer i kemiske sammensætninger som 

synes i balance eller ubalance. På samme måde som fænomenet med jordens 
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årstider - solen forbliver den samme, kloden uforandret, men klimaer og årstider 

forandres i overensstemmelse med deres forbindelse. 

 

I nogle skrifter synes Paracelsus at henvise, i det mindste indirekte, til den 

endokrine kæde i menneskets legeme. Disse kirtler, eller mere korrekt, deres 

magnetiske områder, er vigtige til oplagring af og fordeling af energier. Hvis 

mennesket udtømmer sine lagre for hurtigt og udtømningen sker på et tidspunkt, 

hvor de genoprettende energier ikke er til stede, kan han blive syg, træt eller føle en 

formindsket livskraft. Mennesket er, sammen med alle andre levende ting, bundet 

til det totale univers ved korrespondancer af energier. Alt som lever, hvad enten det 

er den mindste organisme i en dråbe vand, et mægtigt træ, et stort dyr eller en lille 

urt, skjult ved vejsiden, så er det den universelle livsenergis brændpunkt. Det er, 

som tidligere nævnt, lægens pligt, at undersøge de himmelske konstellationer, de 

jordiske konstellationer på denne klode og de psykologiske konstellationer i 

mennesket. Himlen synes at have vendt op og ned på sig selv her på jorden. For 

hver en stjerne er der en blomst på engen og for hver en stråle som kommer fra 

rummet, er der en fuldkommengørelse på ethvert strukturplan. Der er mineralske 

fuldkommengørelser såvel som vegetative, animalske og menneskelige 

fuldkommengørelser. Af de gamle europæiske herbalister og de vise mænd fra 

Konstantinopel, var Paracelsus blevet optrænet i at bruge medicinske planter. 

Ifølge hans lære om sympatisk lighed, afslører alle vækster, gennem deres 

strukturer, form, farve og lugt, deres særlige brugbarhed for mennesket. 

Gennemsnitslægen kan ikke umiddelbart se disse ligheder, ejheller er han i stand til 

at forklare dem, men ‘simple’ folk har afsløret de helbredende egenskaber i 

planterne ved hjælp af deres intuition eller instinkt. Måske sanser herbalistens sind 

intuitivt, gennem plantens sammensætning, det organ i legemets eller den 

fysiologiske proces som den kan gavne. Derfor formanede Paracelsus lægen til, at 

søge inden i sig selv efter åndelig indsigt, fordi han ved denne så kunne erkende, ja 

endog sanse, planternes energier. Lægen burde sidde stille på engen, slappe af og 

med dyb tro og et bønfyldt hjerte - uden hvilke ingen af Guds værker kan fuldføres 

- åbne sig selv for det helbredende universelle mysterium. Hvis han gør dette, vil 

han opfatte stjernerne i hans egen sjæl. Han vil da se de små blomster følge 

planeternes bevægelser, se hvorledes nogle åbner deres kronblade i 

overensstemmelse med månens faser, andre ved solens cykler og andre igen svare 

de fjerneste stjerner. Planterne udleder deres energi fra de to store livskilder i 

naturen: den ydre atmosfære og jorden under den. Jorden er, ifølge Paracelsus, ikke 

blot sammensat af de fire elementer, men er gennemtrængt af en særlig slags 

energi. Denne energi opfanges i jorden af mineralerne og metallerne, for disse er 
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for underverdenen, hvad planterne er for jordens overflade. Paracelsus afslørede 

nogle af disse hemmeligheder, medens han arbejdede dybt under jorden i Fuggers 

miner. Terapien, som altid stod i høj kurs hos Paracelsus, afhænger af at der er 

tilstrækkelige veje eller baner åbne til, at lede energi ind i menneskets legeme og 

opsætte de nødvendige poler hvor de kan modtages og fordeles, flytte 

(for)hindringer der hindrer deres cirkulation og sætte en modsatrettet energi ind 

som vil neutraliserer de som ikke er brugbare eller som er unødvendige for 

menneskets velbefindende. Han erkendte tidligt det nødvendige ved næringen. 

Føde er ikke bare en fysisk substans, det er også et middel til at overføre livskraft. 

Adskillelige planter vil, selvom de vokser i den samme jord, udvikle sig forskelligt, 

alt efter deres natur. Nogle vil have røde blomster og andre hvide. Nogle vil være 

velduftende og andre igen dufter slet ikke, ja vil muligvis have en frastødende lugt. 

Det er plantens natur som bestemmer hvad den tager fra jorden og det er 

menneskets natur der bestemmer, hvad det vil tage fra den universelle næring. Men 

den energi vil hjælpe med til at alle alt vokser i overensstemmelse med deres art og 

sammensætning. Mennesket besidder evnen til at forandre visse dele i sig selv. Han 

kan blive mere ædel eller mere venlig. Han kan engagere sig i aktiviteter som 

styrker ham eller han kan fornægte sine behov og således formindske de rette 

kræfter. Den store magiker er ham som bemestrer energierne. Han skaber egnede 

instrumenter som de kan udtrykke sig igennem. Han kalder dem frem ved hjælp af 

hans vilje’s magiske tryllestav. Han forandrer og genskaber sit sindelag, sin 

karakter og sit temperament. Han overvinder, i sig selv, disse dårlige vaner, 

negative holdninger og urigtige meninger som tiltrækker energier der ikke er 

nyttige for ham. Han opdyrker Guds vej i naturen. Han respekterer livet omkring 

ham, han skænker sine evner til de som har behov for dem. På den måde bliver han 

mere ‘god’ og ‘renere’. Når han har fæstnet sin bevidsthed på visdommens vej ser 

han, at de rette energier flyder ham i møde. Hans gode forsætter bliver styrket og 

hans indviede sind erfarer en ny vitalitet. Enhver konstruktiv tanke bringer mere liv 

til hans tanker. Han bliver mere ansvarlig for sin brug af energierne. Bruges de viist 

velsignes han af Gud, bruger han dem uklogt berøves han denne velsignelse og må 

vandre omkring i uvidenhedens mørke. Dette er ikke en verdslig visdom, men 

Guds visdom gemt i mysterierne. Det er hengivelsens blide visdom og det oprigtige 

liv. For Paracelsus er vi altså hellige mennesker der tjener en kilde af lys og liv 

som evigt udstrømmer fra den Uendeliges hjerte. Alt som dette lys bliver til energi, 

manifesteres dets nærende kvaliteter og mennesket, levende i Gud, næres for altid 

fra selve dette Guds legeme. Således er det at leve sig selv ud, en hengiven sig til 

tjenesten for det udødelige liv. 
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Jeg vil afslutte med et andet eksempel på Paracelsus’ filosofi. Han skrev om dette 

tidligt i 1500-tallet og forklarede, at mange sygdomme havde deres oprindelse i 

psykologiske årsager og, at alt det umådeholdne hos sindet og følelserne ledte til, 

ikke blot en øjeblikkelig utilpashed i kroppen, men også til sygdomme, som det er 

vanskeligt at diagnostisere og behandle. For ham, var imaginationen, forestillelsen, 

den mest nyttige, men også den farligste egenskab eller kraft. Næsten alle negative 

følelser er forbundet med morbide imaginationer, såsom frygt, bekymring, tvivl, 

forvirring og usikkerhed med hensyn til et formål. Ud fra alt dette fremstod også 

forkerte bedømmelser af andre, selvmedlidenhed og andre variationer af psykiske 

anspændelser, som ledte til komplexer og neuroser. Da Paracelsus ikke dengang 

kunne bruge ord der i dag er almindelige inden for psykologien, betragtede han 

dem som parasitter eller kræftlignende vækster som angreb sjælen og tiltrak sig 

fornuftens og følelsernes områder. Disse vækster, der levede af menneskenes 

energier, ødelagde gradvis optimisme, lykke og alle de konstruktive idealer og håb 

som livet selv, leder til nyttige og belønnende slutninger. Hvis et menneske llider 

af morbide, mentale eller emotionelle tanker, vil hans helbred med sikkerhed blive 

påvirket af det og muligheden for, at genoprette den normale vitalitet er stærkt 

reduceret. Godt nok har gennemsnitsmennesket ikke tilstrækkelig mental eller 

følelsesmæssig intensitet til at skabe umiddelbare og dramatiske eksempler på 

sindets magt over stoffet, men den forsatte udøvelse af en dårlig vane, vil skabe en 

ødelæggende effekt. Paracelsus forklarede, at voldsomme følelser kunne forårsage 

aborter og skabe appoplexiske anfald og spasmer. Vrede kan frembringe gulsot. 

Grådighed kan undertrykke en funktion i den grad, at det kan resultere i at 

vedkommende dør. Derimod kan stor glæde eller morskab stimulere ‘lade’ eller 

‘dovne’ funktioner og hjælpe med til at genoprette det fysiske velvære. Mange 

hindringer skyldes melankoli og frygten handler direkte på 

udtømmelsesfunktionerne. Næsten alle mennesker med ufornuftige eller 

uelskværdige holdninger vil have besvær med næringen både hvad angår optagelse 

og udtømning. Det ser derfor ud til at vi må akceptere at Paracelsus fremsatte 

holdninger som idag ligger indenfor den moderne psykosomatiske terapi.  

 

Så vidt Paracelsus. 

 

Cagliostro mente, at den sande måde at forudsige ting på, var ved den direkte brug 

af den indre stemme. Forudsigelsens mysterie, intuitionens, det kloge bag 'den 

indre stemme', de hemmelige tings lys, den indre musik, ordene der springer frem 

fra det underbevidste og dukker op i sindet som virkelighedsudtryk, derudstrømmer 

fra dét uendelige, vældige noget bag den synlige verden.  
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Ved at bruge et barn i sine clairvoyante eksperimenter, indbød Cagliostro ikke til 

en tredie person. Han udviddede snarere sin egen personlighed gennem et uerfarent 

barn - der derfor var et modtageligt instrument på hvilket han kun spille sine 

melodier og som på samme tid blev holdt under fuldstændig kontrol af et andet 

mere og finere selv, som han projicerede ind i de overnaturlige riger. Beviset for alt 

dette er, at Cagliostro ikke tillod barnemediet at blive udspurgt, ej heller tillod han 

andre end sig selv at kommentere det lille mediums svar. Rent faktisk erindrede 

barnet intet efter eksperimentet, forstod intet af alt det der var sket. Det havde blot 

været forbindelsesleddet i en hypnotisk tilstand. 

 

Adskillige gange modtog Kong Stanislaus August ham på sit palads og viste ham 

hver gang stor opmærksomhed. I malerstuen her mødte Cagliostro en dag Lady 

Charlotte Sanguska og hun afviste ham, da hun ikke troede på hans evner. Derefter 

trak han hende tilside og begyndte at fortælle om detaljer fra hendes privatliv. Hun 

blev chokeret over det han vidste og tilskyndede ham hurtigt til at fortælle noget 

mere om hendes fremtid.  

 

”De vil snart drage ud på en lang rejse,” sagde han. ”Deres vogn vil blive ødelagt 

ved Warzawa's byport. Medens den bliver lavet vil den måde De klæder Dem på og 

den måde som De sætter Deres hår på, få folk til at more sig over Dem og kaste 

æbler efter Dem. Fra Warzawa vil De derefter rejse til et berømt kursted, hvor De 

vil møde en mand af høj karat og som De vil finde så attraktiv, at De ønsker at 

blive gift med ham. Snart efter, på trods af alle de anstrengelser Deres venner vil 

gøre sig for, at bringe Dem til fornuft, vil De blive fristet til at begå den tåbelige 

handling, at overdrage alle Deres besiddelser til ham. Derefter vil De komme til en 

by hvor De gifter Dem med ham. Der vil jeg være, men til trods for alle de 

anstrengelser De vil gøre for at se mig, vil det ikke lykkedes for Dem. De har ikke 

en gunstig skæbne for Dem, men her er en amulet som jeg vil give Dem. Sålænge 

De bevarer den i Deres besiddelse vil De undgå Deres vanskæbne. Men hvis ikke 

De kan undgå at give alle Deres ejendele bort, på grund af en ægteskabskontrakt, 

vil De straks efter miste amuletten og i det øjeblik De ikke længere har den, vil den 

være i min lomme, hvor jeg end er på det tidspunkt.” 

 

Cagliostro, der fortalte denne historie nogle år senere, viste derefter amuletten 

frem, som var kommet tilbage til ham samme dag som kvinden havde giftet sig 

med generalmajor Prins Karl-Henrik Othon de Nassau-Siegen. 
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Ved en anden lejlighed, hvor Cagliostro var i fuld regalie, brændte han et stykke 

papir, som han først havde fået sin assistent til at skrive forskellige tegn på. 

Derefter faldt et andet stykke papir, der var forseglet, ned foran det unge medium, 

som gav det til Cagliostro. Det bar alle de tegn som havde været på det første 

stykke papir som var blevet brændt. I laboratoriet forvandlede Cagliostro, med 

hjælp fra Grev Moszinski, et pund kviksølv til sølv foran adepternes øjne. 

 

Af sine tilhængere krævede Cagliostro fuldstændighed tavshed, streng adlydelse 

overfor hans Orden og fuldstændig troskab. Han blev forbløffet når nogen var 

uenig med ham, og han blev aldeles rasende hvis nogen så meget som rørte sig 

under seancen. Hans heftighed var sommetider ret voldsom. Nogle senacer faldt 

ikke heldige ud - Cagliostro havde en underlig tilfredsstillelse ved at være 

sarkastisk overfor sit publikum, hvis han følte, at de ikke følte sympati for ham.  

 

”Hvorfor,” spurgte han, ”skulle en thaumaturge adlyde enhver af tilskuerne 

omkring ham? Nej, selvfølgelig ikke, Ånder og andre okkulte kræfter burde ikke 

blive behandlet som føjelige redskaber.”  

 

Derfor kan det ikke undre at der snart opstod en uheldig ordstrid. Det synes som 

om Cagliostro aldrig gjorde noget for at ride stormene af. Han gjorde faktisk det 

modsatte. Ville hans sværd, som var helt igennem symbolsk ment, eller hans 

påbud, som også skulle forstås allegorisk, være i stand til at bortvende den skæbne 

som dæmonerne drev ham hen imod? Grev Moszinski, hans laboratorieassistent, 

var overdrevent nysgerrig, indiskret og pågående. Inden længe skændtes han med 

Cagliostro, og alt for hurtigt blev han hans fjende. Da Cagliostro indså, at han blev 

udspioneret, krævede han en forklaring og i kølvandet på den blev han voldsom. 

Cagliostro var ofte blevet forrådt af hans fortrolige sekretærer, som blev bestukket 

af hans fjender. (Adskillige år senere skulle Moszinski akceptere en af disse 

bestikkelser). Prins Poninski stod skulder ved skulder med sin ven Grev Moszinski 

og selvfølgelig blev denne rasende på Cagliostro. Endvidere var den højt ansete 

forvandling, han havde udført i athanor, tilsyneladende åbenlyst blevet udfordret.  

 

Tiden var inde til at forlade Warzawa og i slutningen af 1779 rejste han fra byen 

Cagliostro var igen på rejse. Men denne gang fulgte han magikernes og de rejsende 

studenters vane med, at vandre fra by til by, fra landsby til landsby, stoppe kort op 

hvert sted og solgte salver og eliksirer, lovede at helbrede og sommetider lykkedes 

det også og udførte alkymistiske forvandlinger. Og så pludseligt, fristet af fjerne 

horisonter, forsvandt de og efterlod næsten altid et legendarisk minde bag sig. 
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Disse studenter, disse unge doktorer - healere og troldmænd så at sige - var i stort 

antal i Tyskland. Nogle kaldte dem for 'omvandrende magikere'. Cagliostro opførte 

sig nu som en tysk student fra middelalderen. På dette tidspunkt i hans karriere 

opstod der pludselig en vigtig og højst symbolsk hændelse. Han besluttede sig for 

at drage til Frankfurt-am-Main hvor han ville besøge to berømte mestre i Strict 

Observance som han vidste satte stor pris på ham. I Prøjsens kongedømme var 

Frankfurt et stærkt lutheransk tilholdssted. Dog var der også utallige andre sekter at 

finde her. De to modtog ham med fuld honnør og den varme forståelse disse to 

oplyste brødre udviste og hvis kundskab og venlighed syntes at være uudtømmelig, 

gav Cagliostro en dyb følelse af tilfredsstillelse. Der findes forskellige beretninger 

angående hans mystiske oplevelse i Frankfurt. Der blev holdt en ceremoni lignende 

den Weishaupt's Illuminati holdt. Cagliostros fjender fastholdte, at det var en 

politisk sammensværgelse. Det siges at han steg ned i en grotte skjult på landet, i 

selskab med de to agtede Tempelherrer Stormestre, som lod ham sværge ved en 

blod ed, at gå sammen med dem for at ødelægge Frankrig, England og Italiens 

monarkier.  

 

Alt tyder på, at Cagliostro trådte ned i de Store Udvalgtes krypt i den Hellige 

Grotte, og her modtog den højeste indvielse. Den dag uddrog han fra selve 

kabbalaens og traditionens hemmeligheder den vitalitet han behøvede, og fra dette 

øjeblik begyndte storhedens og ærens år. Var det også her han, i tillæg til den nye 

esoteriske lære fik en mission som han skulle udføre, en rejseplan for den rejse han 

nu skulle ud på? Fik han virkelig en imponerende guldskat, som nogle beretninger 

siger? 

 

Det havde indtil nu været en lang og kompliceret rejse fra London til Frankfurt og 

det havde været en rig filosofisk læretid. Ligesom Paracelsus, udforskede 

Cagliostro livets rejseplan ved hjælp af middelalderlige riter, som logerne stadig 

bevarede, og blev modtaget med åbne arme af højt rangerede medlemmer af det 

verdenspomspændende frimureri. Cagliostro havde nu nået en milepæl i den 

esoteriske vækst.  

 

Tre magtfulde vise mænd lærte Cagliostro betydningen af det tabte Ord: INRI. 

Gennem verdens ild, gennem St. Johannes passions ild, gennem kærlighedens ild, 

finder adepten igen den guddommelige sti til fuldkommenhed. ”In necis renascor 

integer” - i døden, genfødt hel og ren. Opstandelsens hemmelighed! Rosen 

blomstrer igen efter vinterens død. Den Ene og Alt er udødelig. Lykke opnåes 

gennem opofrelse og død. År senere, i San Leo-fæstningen, skulle Cagliostro 
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genkalde sig denne mindeværdige sætning, men for øjeblikket drog han frem ad 

vejen til Strasburg, fuld af tillid, smilende og rolig. I hans kufferter bar han 

projektionens pulver, opskrifterne til at forvandle metaller og ædelsten, urter og 

helbredende eliksirer. Serafina havde aldrig set yngre og smukkere ud. Ligesom 

hende, smilede fremtiden til dem. 
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7. Kapitel 

- den store healer 

 

Cagliostroparret ankom til Strasburg i vinteren 1779. I begyndelsen af opholdet 

boede de på et hotel som hyppigt blev frekventeret af frimurere. Her indlogerede de 

sig sammen med deres tjenestefolk,  kufferterne med bøger og det alkymistiske 

udstyr. En ven til grev von Medem, en monsieur Vogt, inviterede Cagliostro til at 

bo i hans hus, men huset var for lille til at rumme de mange besøgende, som ilede 

til for at se magikeren, hvis berømmelse var gået forud for ham. Han lejede i stedet 

et lille hus, kaldet Jomfru Marias hus. Her oplyste høje vinduer de vældige stuer og 

foran huset var der en statue af Jomfru Maria, deraf navnet på huset.  

 

Rygtet var som sagt hurtigt blevet spredt i byen om denne berømte alkymist, 

stormester i frimureriet og adept i forvandlingerne og en erfaren healer. Ligesom i 

London flokkede det meste af Strasburg foran hans dør. Cagliostro modtog hver 

eneste besøgende og vandt derfor folks sympati. Cagliostro forlod sjældent sit hus 

og afviste endog indbydelser for ikke at miste nogle besøgende. Mange fremmede 

kom langvejs fra for at se ham og konsultere ham. En professor Stark, der senere 

blev en af hans fjender, opsøgte ham som et høflighedsvisit og blev forbavset over 

dybden af hans viden. Han blev også imponeret af hans viden om psykolog, kemi 

og lægevidenskab. Cagliostro talte et blandet fransk og italiensk med nogle få 

arabiske ord ind imellem. Hans afslappede væremåde, kombineret med udtrykket i 

hans levende øjne, udøvede en speciel charme.  

 

En mand ved navn Blessig sagde om ham: ”Han er en meget intelligent og 

sympatisk mand, munter, mådeholden, aktiv, autoritativ og talte med prinser og 

denne verdens store med en duft af et menneske som kunne være dem til hjælp, men 

som intet forventede af dem til gengæld.” 

 

Cagliostro demonstrerede også sine evner til at påkalde ånderne ved en række 

frimurermøder. Og endelig fyrede han op i sin alkymistiske ovn og begyndte 

tålmodigt at arbejde på Filosoffernes Sten. Hans clairvoyante evne var ikke 

svækket. En kvinde, hvis moder boede i Paris spurgte ham om hvordan hendes 

moder havde det. Cagliostro fortalte hende, at moderen var i teatret med to ældre 

mænd. Da hun undersøgte dette, viste det sig at være sandt. En anden kvinde bad 

ham sige hendes mands alder. Han nægtede at fortælle hende det - hun var ikke 

gift! Tilskuerne brød ud i klapsalver. En moder rakte en seddel ud hvorpå hun 

havde skrevet et spørgsmål vedrørende hendes søn. Uden at åbne det svarede 
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Cagliostro: ”Du vil ikke få den.” Kvinden havde håbet at få en militærtilladelse til 

hendes søn, men hun fik den ikke. 

 

Det var dog som healer at Cagliostro brugte det meste af sin tid. De syge, der havde 

hørt om hans helbredende evner, samledes foran hans dør. Rig som fattig, til fods 

eller med vogn, han bød dem alle velkommen. Gavmild og hjælpsom lyttede han 

med interesse til hver enkelt og gav både et hjælpende ord og helbredende urter 

med på vejen, men han modtog aldrig noget som betaling for det. Det, at han 

gjorde det gratis, ophidsede selvfølgelig byens læger voldsomt. En dragonofficer 

fra kasernen i byen der ikke lå så langt fra det hus hvor Cagliostro boede, var 

blevet erklæret uhelbredelig syg og modtog ikke længere behandling fra sin læge. 

Han bad Cagliostro om at hjælpe ham. Cagliostro undersøgte ham, talte med ham 

og anbefalede nogle dråber af noget gult eliksir og officerens blev rask igen. 

Helbredelsen vakte ikke alene en del postyr på kasernen, men også i hele omegnen 

- så mirakuløs synes den at have været. Den øverste officers adjudant blev også 

helbredt og dette ledte til yderligere forbavselse og beundring. 

 

Tilfældet med den schweiziske bankier Sarrasins hustru vakte også stor 

opmærksomhed. Sarrasin ledsagede sin hustru hen til Cagliostro. Hun havde i otte 

måneder lidt af feber og blev betragtet som uhelbredelig. Cagliostro behandlede 

hende, foreskrev en eliksir fra Ægypten og til almindelig forbavselse for 

offentligheden helbredte han hende. Bankieren udtrykte sin dybeste 

taknemmelighed for healeren. Et år senere kom Sarrasin tilbage for at besøge ham 

og beklagede sig over, at han til sin store sorg ikke at havde fået nogle børn. 

Cagliostro behandlede hende igen og lovede bankieren at han snart ville få 

arvinger. Få måneder senere blev hans kone gravid og i april 1782 fødte hun en 

dreng som fik navnet Alexandre, i taknemmelighed til Cagliostro. I årene herefter 

viste Sarrasin-familien deres taknemmelighed over for Cagliostro-familien, og fru 

Sarrasin fortalte enhver som vil høre på det, at Cagliostro havde ”reddet hende fra 

dødens greb,” og Sarrasin sagde endvidere, at takket være Cagliostro, kunne han 

føre familien videre. Sarrasin blev en af Cagliostros mest hengivne og loyale 

forsvarer. 

 

En gravid kvinde som lægerne havde opgivet, blev behandlet af Cagliostro og 

reddet. En gammel mand der led af alvorlige hjerteproblemer blev ligeledes reddet. 

En ældre døv, ugift kvinde fik hørelsen igen. En madame Burkli, der led af 

mavebesvær, blev helbredt. En madame Augeard, der også led af en tilsyneladende 

uhelbredelig sygdom, blev også helbredt, takket være Cagliostros eliksir. En 
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kaptajn der lå i sin dødskamp blev også helbredt. Denne officer var så ivrig efter at 

fortælle om sin helbredelse, at han sendte et brev til Journal de Paris og bad dem 

om at offentliggøre historien: ”Jeg skylder Grev de Cagliostro alt. Han er min 

frelser. I otte år var jeg i livsfare. Jeg fik det overhovedet ikke bedre på trods af 

den medicin som jeg fik fra de mest ansete læger. Jeg har endvidere fået min 

mentale tilstand tilbage, der ellers var alvorligt skadet. En hurtig død var 

tilsyneladende den eneste udvej min familie kunne se for mig. Greven har derfor 

ikke blot givet mig mit liv og mit helbred tilbage, men han har også reddet min 

fornuft og bragt mig glæden igen. Jeg havde ikke det mindste håb om at vende 

tilbage fra de pinsler der plagede mig. Kort sagt min helbredelse er fuldstændig. 

Dette gælder også for et stort antal helbredelser som Greven udførte på andre 

foran mine egne øjne og som jeg bringe til Jer som vidner, hvis det er nødvendigt.” 

 

En madame Wieland, der var 29 år gammel, var faldet hen i afmagt. Da hun var 

blevet rask igen offentliggjorde hendes broder, der var skatmester i Basel, et brev 

fuld af taknemmelighed:  

 

”Frem til begyndelsen af året 1782 gik hun fra dårlig til værre, på trods af 

behandling fra de mest erfarne læger i vores by. Det var omkring det tidspunkt at 

Grev de Cagliostro kom for at se til hende. Først og fremmest bad han om, at få 

sendt remedier fra Strasburg til hende. Hun følte sig straks bedre og i august følt 

hun sig rask nok til at rejse til Strasburg for at besøge hendes velgører. Der 

helbredte han hende på få uger fuldstændigt. Vor hengivenhed for denne 

enestående mand er stor, som altid holder en hånd fremstrakt til de mennesker der 

siges, at lide af uhelbredelige sygdomme, men som tilsidst henvender sig til hans 

sublime kunst - denne mand hvis store hjerte ikke vil modtage anden løn end 

glæden ved, at have gjort et andet menneske lykkelig.” 

 

Mange andre offentliggjorde taknemmeligt en tak, og folk talte nu åbenlyst om 

mirakler. Alle takkede de for denne læge som helbredte lidelser ved at påkalde 

Guds barmhjertelighed, prædikede tro i religionen og håb om bedre dage. 

 

Når Cagliostro helbredte blev han sommetider bydende: ”Det er vores befaling at 

Jeres sygdom skal forsvinde med det samme!” Og den syge følte sig straks bedre 

tilpas. Han gjorde også brug af følgende løfte: ”Himlen hører din bøn!” Og 

patienten fik på den måde håb igen.  
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Når Cagliostro blev bedt om at forklare den terapi han brugte, nægtede han det 

fordi det var en hemmelighed og når en helbredelse forbavsede de der stod 

omkring ham, svarede han: ”Det er mesterberøringen, hemmeligheden jeg vogter i 

mit hjerte.” 

 

Engang var en patient, der var alvorlig syg, blevet beordret på streng diæt af sin 

læge, men til stor overraskelse for de pårørende beordrede Cagliostro ham til at 

spise ”en god middag med en flaske rødvin til.” Og den syge mand blev rask. 

Kendsgerningen var, at han led af svagelighed, diæten var ved at slå ham ihjel. Den 

gode middag gav ham styrke og mod på livet igen. 

 

Hans værste fjender skulle dog findes hos lægerne. Det var de eneste som til sidst 

angreb ham efter at have erklæret ham for en charlatan, men for øjeblikket forsatte 

den Cagliostro dog med at skabe opmærksomhed med sine helbredelser. Visse 

lærde, som så Cagliostro i arbejde, genkendte det oprindelige aspekt af den medicin 

han brugte og sagde, at det var inspireret af ægyptisk terapi og kinesisk terapi - de 

to ældste systemer i verden. I begge disse systemer kaldes lægerne for spiritualister 

i modsætning til vestens medicinske holdning. I tusinder af år har disse gamle 

civilisationer praktiseret en højst kreativ medicinsk lægekunst.  

 

Spirituel medicin tager følgende elementer med i betragtning: patientens sind, 

balancen mellem de gode og de onde kræfter i patienten, planeternes påvirkning, 

solen og månen, dag og nat. Tilstedeværelsen af universets strømninger i 

menneskets legeme, mikrokosmos, modpolen til verdens makrokosmos og en 

konsekvens af dens evolution. Tilstedeværelsen af gunstige, ofte guddommelige 

kræfters strømme, indgriben af okkulte kræfter kaldet Genii, Ånder, Gud, Djævel 

og Engle.  

 

På et tidspunkt var Cagliostro kendt for at fordømme udøvere som kun kendte til at 

tage patientens puls. Han gik endda så vidt som til at sige, at en spiritualist ikke 

behøvede en læge, da helbredelsen af den syge var helt forskellig fra 

lægevidenskaben. Det at forudsige fremtidige hændelser og kende til magnetisme 

og hypnose, efterlod derfor en bred margen til den udøvende. Det godtgjorde de 

terapeutiske muligheder som grænsede til det som de ikke tøvede med at 

karakterisere som magi og rent teoretisk udøvelse. Det mest bemærkelsesværdig på 

denne tusind år gamle lægekunst var resultaterne. De helbredelser som Cagliostro 

gjorde var utallige. Når han undersøgte patienten synes han, at se ind i sig selv, at 

rådspørge sin egen indre stemme, at påkalde det dybereliggende sind, forenede sig 
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selv i dyb tanke med patienten. Ved denne clairvoyante evne analyserede han 

patientens personlighed og sind såvel som hans legeme i én forening af det 

åndelige og fysiske som, ifølge rosenkreuzernes og alkymisternes love, ikke kunne 

adskilles. I naturen genafdækkes det guddommelige ved en hemmelig påberåbelse 

til det transcendentale om, at helbrede patienten som han altid tilskyndede til at 

bede, at rense sin sjæl og leve oprigtigt. Og endelig gav han sin patient håb, lovede 

et heldigt udfald af helbredelsen og, ved at opnå patientens fortrolighed, genoprette 

hans viljeskraft, som er en af hovedfaktorerne i al helbredelse. Sommetider 

arbejdede han gennem psykiske åbenbaringer, oplukkede personlige træk for 

patienten og fandt i den sidstes modløshed selve hemmeligheden til fornyelsen som 

helbredte ham. Denne metode til at befri og hæve ånden ligger tæt op ad 

indvielsesvejen. Cagliostro påkaldte altid Gud, englene, planeterne og verdens 

okkulte kræfter. Det var på grund af dette, at Inkvisitationen senere beskyldte ham 

for at besidde dæmoniske kræfter. 

 

Folk i Strasburg var overrasket over, at han kunne tale eller forelæse i timevis og 

med stor lethed forklare og demonstrere sin livskundskab, afdække utallige af 

naturens hemmeligheder og hæve sine lyttere til et højere plan. Men hvis 

Cagliostro følte modstand, en modstand som ikke nødvendigvis var fra patienten - 

og hvis han opfattede den med det samme - rejste han sig vredt og sendt koldt 

patienten væk. Dette skabte ham fjender. På den anden side gjorde han, hvis han 

blev konfronteret med et vanskeligt tilfælde, enhver anstrengelse for at gøre 

patienten glad og opmuntre ham og således bringe ham ind på helbredelsens sti.  

 

Han sagde selv:”Måske er jeg sommetider lidt skødesløs med mit løfte om 

helbredelse, for mange helbredelser er ikke altid lykkedes, især blandt de døve og 

blinde, men himlen vil helt sikkert hjælpe os.” Andre gange gik han endda så vidt 

som til at sætte dato på den forventede helbredelse. En dr. Martier bevidner, at han 

var til stede, da en officer på orlov kom for at konsultere Cagliostro. Han gav 

manden medicin og forsikrede ham, at han ville være helbredt inden for to uger og 

inviterede ham til frokost den dag for at fejre helbredelsen. Manden blev helbredt 

og frokosten fandt sted den nævnte dato. 

 

Aldrig så man Cagliostro sende en patient bort der stolede på ham. Hans 

gavmildhed blev legendarisk. Han hengav sig helt til at udøve gavmildhed, altid 

rede til at hjælpe den lidende menneskehed, at lindre sorg og lette smerte. Aldrig 

spurgte han om eller modtog penge for det, men gav modsat gav almisser og hjalp 

de uheldige. Man så på ham som en mirakeldoktor, en apostel. De syge stimlede 
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sammen om Cagliostro, som tålmodigt lyttede til hver enkelt, var venlig og lovede 

helbredelse og gav penge til de fattige. Ved sådanne lejligheder kendte 

taknemmeligheden ingen grænser. De kyssede hans hænder, hans knæ, kastede sig 

foran ham og kaldte ham endog Fader, Gud. Nogle af dem han havde reddet fra 

døden, græd åbenlyst.  

 

Der var dog et tredje aspekt. Cagliostro var kendt for sommetider at kommandere 

over de kræfter som skytsånderne havde skænket ham og ved at gøre dette 

arbejdede han i overensstemmelse med reglen blandt de mystiske alkymister og 

thaumaturger som bød over englene for at gribe ind eller kalde Gud til hjælp ved 

hjælp af de traditionelt bevarede ceremonielle riter. Præsterne bønfalder Gud og 

håber at det giver resultat. Magikerne byder, beordrer og modtager resultater 

gennem Guds kraft.  

 

Dette sker også i Salomons Store Påkaldelse og i besværgelsen af de 72 engle på 

det kabbalistiske træ, og i påkaldelsen af Sephiroth-aspekterne havde kabbalaen 

bragt alle disse bydende riter af englelige eksistensers handlinger i fokus. Teologer, 

filosoffer, kabbalister - alle var kendte med disse ikke-legemlige kræfter som deres 

skaber herskede over og som var usynlige herskere ikke blot i den planetare 

verden, men også i den jordiske verden. Visse vise, asketikere, profeter og 

magikere var, ved at træde ind på indvielsesvejen, blevet i stand til at udleve 

usædvanlige gaver ved hjælp af påkaldelseskraften og fik hjælp fra disse væsener 

gennem besværgelse og beregninger. Samlinger af disse beregninger eksisterer 

endnu og bruges den dag i dag. 

 

Da Lavater en dag spurgte Cagliostro om hemmeligheden bag hans kunst, svarede 

Cagliostro: ”det er urter, ord og sten.”  

 

Men hvad med Serafina? Når hun ikke red på sin smukke, sorte hoppe Djerid, holdt 

hun receptioner i en adskilt salon, hvor kvinderne fra de højeste lag samledes. Hun 

ledte en frokost, så en middag, ved hvilken hendes mand bad hende modtage 

udenlandske gæster, såvel som gæster fra deres egen provins. Bankieren Sarrasin 

og hans kone slog sig ned hos dem mere eller mindre permanent og afviste at 

forlade Cagliostro og hans kone. Cagliostro viste altid stor ømhed overfor Serafina 

og han var lykkelig over den interesse hun viste for hans aktiviteter, åndelige såvel 

som filosofisk. Hans opførsel var oftest tiltalende, tillidsvækkende for det meste, 

men sommetider skiftede han brat til det næsten voldsomme.  

 



 

119 

 

Til en kvinde sagde han en dag (og talte om sig selv i tredje person): ”Madame, 

Greven ved absolut intet om Deres sygdom. Men der er en Gud i himlen som kan 

trække en saft ud af den mest ubetydelige urt, som vil give Dem helbredet tilbage. 

Grev de Cagliostro bøjer sig for Ham for at bønfalde Ham.” 

 

Hans autoritative måde at udlægge tingene på irriterede læger og 

fakultetsmedlemmer, for hvem hans system var en fornærmelse. Samtidig sårede 

hans berømmelse dem. Cagliostro gættede intuitivt hvem hans fjender var.  

 

Mirabeau skrev: ”Han kunne lugte ateister og deres tilstedeværelse og selvom de 

ikke sagde noget, fik det ham til at skælve.”  

 

Han blev beskyldt for at være arrogant fordi han ofte sagde: ”Jeg kan være til nytte 

for jer, men I kan intet give mig!” Denne affejende bryskhed overraskede folk. 

Man sagde, at når en patient ankom, modtog Cagliostro ham først med venlighed, 

lyttede til ham og undersøgte ham. Han blev så tavs, og hans blik fraværende. 

Pludselig smilede han og var nærværende igen. Han ville da spørge den person som 

var nærmest ham, ofte en aristokrat eller formuende person om, at lægge godt 

mærke til behandlingen. Det blev bemærket, at til tider blomstrede hans ord i 

veltalenhed medens han forklarede eller kommenterede et punkt, hvorimod han til 

andre tider dårligt nok sagde et ord. Men uanset hvad han sagde, indeholdte hans 

ord altid et stænk af visdom og lærdom og han havde den evne, at kunne holde sine 

lytteres opmærksomhed fanget. Han søgte at oplyse en lytter ved at opbygge en 

fortrolighed til ham. I hans bemærkninger talte han sommetider om en mystisk 

fortolkning af sind og stof og en spiritualitet i naturens.  

 

Laborde skrev:  ”Jeg er netop kommet fra hans audiens. Forestil Jer en vældig hall 

fyldt med uheldige skabninger, næste alle fattige og nødlidende, hæve deres 

hænder så svage at de dårligt nok kan løfte dem for at bede om Grevens 

barmhjertelighed. Han lytter til dem, den ene efter den anden, husker hvert et ord 

de siger, forlader rummet i nogle minutter og kommer så tilbage belæsset med 

remedier til hver af disse uheldige sjæle, og gentager for hver af dem hvad der er 

blevet fortalt ham om hver enkelts sygdom og forsikre dem alle, at de snart skal 

blive raske igen hvis de omhyggeligt følger hans foreskrifter. Men disse remedier 

alene er ikke nok, for patienterne behøver suppe for at give dem styrke nok til at 

opretholde livet. Få af disse stakkels sjæle har ikke råd til at købe noget som helst. 

Den følsomme Greve deler sin pung blandt dem. Lykkeligere over at give end at 

modtage, læser man ud af glæden hos ham. Disse ulykkelige mennesker, fyldt med 
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taknemmelighed, elsker og respekterer ham, falder for hans fødder, rører han knæ, 

kalder ham for deres frelser, deres fader, deres Gud. Den gode mand er rørt, hans 

øjne fyldes med tårer. han prøver at skjule dem, men kan ikke. Han græder og hele 

flokken bryder ud i gråd med ham. Velsignede tårer som fryder hjertet, hvis 

charme ikke kan være forestillet, medmindre man har været heldig nok til at 

begræde den samme vej.” 

 

Cagliostros hus var altid fyldt. Folk stoppede ham ofte på gaden, når han hastede til 

byen, til fods eller i sin vogn. Han spiste ikke meget, stod ofte op og sov dårligt i 

en lænestol med en sammenkrøllet pude ved hovedet. Han blev snart kaldt den 

guddommelige Cagliostro. Lavater kaldte ham allerede det himmelske menneske. 

Alle disse hændelser nåede Kardinal de Rohan, biskoppen af Strasburgs, øre. Som 

prins af Riget, landgreve af Alsace, ábbe af Saint-Vaast, af la Chaise-Dieu og andre 

abbedier, rektor for Sorbonne og kommandør for den Hellige Ånds Orden, var 

Louis de Rohan en betragtelig autoritet. Hans livsstil var gavmild og rundhåndet, 

hans udgifter umådelige. På hans slot i Saverne var han kendt for at have fjorten 

tjenere, femogtyve valetter, en hestegarde, race heste med vogne og statskareter. 

Man så ham køre fra katedralen til slottet altid iført kostbare kniplinger. Prins de 

Rohan var en person af høj rang, ja, faktisk en af de mest kendte familier i Frankrig 

dengang.  

 

Kardinalen var født i Paris i 1734. Han elskede alkymi og søgte ivrigt Filosoffernes 

Sten ved at udføre forvandlinger. Efter at have hørt om Cagliostros berømmelse var 

han selvfølgelig ivrig efter at møde ham. Han sendte ham derfor en invitation om at 

komme til hans palads.  

 

Dette nægtede Cagliostro: ”Hvis Kardinalen er syg så lad ham komme her og jeg 

vil helbrede ham. Hvis han er ved godt helbred, har han ikke brug for mig og jeg 

heller ikke for ham.” 

 

Modsat af hvad man kunne forvente, tjente denne uhøflige tilbagevisning kun til, at 

vække prælatens higen efter at møde Cagliostro, og efter at have sagt, at han led af 

astma blev han inviteret til Jomfruens Hus. 

 

Cagliostrio modtog ham ceremonielt, men uden underdanighed. Kardinalen blev 

meget overrasket over at møde Cagliostro. 
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 ”Jeg så,” betroede han senere sin vikar-general, Abbé Georgel, ”ind i øjnene af 

denne mand en sådan værdighed, at jeg følte mig gennemrystet af en slags religiøs 

chock, så respekt dikterede mine første ord. Den samtale som var meget kort, rejste 

blot et endnu større ønske i mig efter at lære denne mand bedre at kende.”  

 

Efter adskillige samtaler sagde Cagliostro til Kardinalen: ”Din sjæl er min værdig 

og du fortjener at få del i alle mine hemmeligheder.” 

 

Kardinalen var fornøjet over at have vundet denne mands fortrolighed, om hvem 

der blev rapporteret, at han var så mystisk og magtfuld på grund af hans okkulte 

evner. Og stolt over venskabet med sådan en prins og prælat, gav Cagliostro ham 

en gave: en smuk stok med en guldknop der indeholdte et ur sat i diamanter og som 

kom fra Cadiz.  

 

Cagliostro selv skrev: ”I Strasburg havde jeg en meget interessant stok med en 

knop med et ur der var omkranset af diamanter. Jeg gav den til prinsen som en 

gave. Han ønskede omvendt at give mig nogle juveler i bytte, men jeg afslog dem, 

da jeg altid har synes bedre om at give end at modtage. Det er rigtigt, at hver gang 

det var min kones fødselsdag gav han hende et antal gaver, men jeg tror, at hele 

forretningen bestod i en ramme med mit billede isat perler, som prinsen havde 

erstattet med diamanter, fem af dem større end de andre.” 

 

Ligesom hovedparten af det attende århundredes aristokrater og prælater var 

kardinal de Rohan ikke uvillig til at følge med ved frimurernes seancer. Selvom det 

var fordømt af Paven, så præsterne med velvilje på erklæringerne fra de store 

grundlæggere af moderne frimureri: Anderson, Désaguliers og Chevalier de 

Ramsay. Præsterne frekventerede hyppigt logerne. Kardinal de Rohan var derfor 

ivrig efter at møde op - selvom diskret - til nogle frimurermøder der blev ledt af 

Cagliostro. Denne modtog ham med de varmeste lykønskninger og talte også med 

stor respekt om Kirken. Så vidt han kunne dømme var ritualerne tilpasset 

Profeternes Love, og de højt illumineret Abraham, Moses og Salomon, som Kirken 

ærede. Biskoppen var ikke uvidende om, at troen i de dage var i tilbagegang. 

Derfor fulgte han levende interesseret med i udviklingen af Skotsk symbolik, hvis 

påvirkning kun kunne være god, siden den var baseret på Bibelens traditionelle 

lære og kong Sauls berømte råd. En aften bad Kardinalen Cagliostro om at kalde en 

død kvinde frem som han havde sat særlig stor pris på. Påkaldelsen faldt heldigt ud, 

og dybt bevæget takkede Kardinalen Cagliostro og inviterede ham til at komme og 

bo i hans palads i Saverne, en invitation som Cagliostro akcepterede. 



 

122 

 

 

Sort magi blev skarpt adskilt fra hvid magi. Cagliostro bekendtgjorde dog, at der 

ikke ville være nogen konflikt mellem himmelsk magi, magien om engle tilladt af 

Bibelen under  Johannes lov og den hellige religion. Hvis religion er en 

bønfaldelse, så er magi en handling i overensstemmelse med den guddommelige 

godhed. Den hviler på det iboende eller guddommelig udsendt af Gud til 

mennesket, som Han skabte i Sit billede. 

 

Kardinalens assistent, abbed Georgel, har beskrevet Cagliostro med følgende ord: 

”Han sagde han var ægypter, indviet i Naturens hemmeligheder, kendte til brugen 

af de mest gavnlige af alle de medicinske planter på jordens overflade, som er 

brugt til at helbrede sygdom og forlænge menneskets liv. Hans tre store remedier 

var bade, hvori ekstrater af Saturn var foretrukket. Et udtræk, hvor han kun 

betroede opskriften til apotekere efter hans eget valg og nogle dråber han havde 

destileret og hvis mirakuløse effekt bragte ham mange støtter og lagde mere til 

hans berømmelse. Den hurtige helbredelse af sygdomme gjorde, at hans navn gik 

fra mund til mund fra Strasburg til Schweitz. Han var agtet i sin sekt som et 

Guddommens orakel.” 

 

På hans slot i Saverne, gav den galante, kundskabsrige og dannede kardinal 

receptioner ved hvilken han stod frem og bar en stor diamant på sin finger med en 

sådan stråleglans, at hans gæster stirrede på den med æresfrygt. Kardinalen sagde, 

at Cagliostro havde givet ham den, og at han havde skabt den i den alkymistiske 

ovn imedens han så med. Angående dette kan vi få historien af baronesse 

d'Oberkirch. Hun har givet følgende beskrivelse af Cagliostro og hans liv i 

Kardinalens saloner: 

 

”Han var ikke ligefrem køn, men jeg har aldrig set et mere bemærkelsesværdigt 

ansigt. Glansen fra det har en næsten overnaturlige dybde og intensitet. Jeg ved 

ikke hvordan jeg skal beskrive udtrykket i han øjne, de var på en gang som flammer 

og is. Han tiltrækker og han frastøder, han skræmmer en og han inspirerer til en 

umættelig nysgerrighed. Man kunne tegne to portrætter af ham, sammenligne dem 

og alligevel finde forskellige træk. Han bærer på forsiden af hans skjorte, på hans 

urkæde, på hans fingre, diamanter af ekstraordinær størrelse og renhed. Hvis de 

ikke var rhinsten var de isandhed et kongedømme værd. Han fastholdte, at han selv 

havde lavet dem. Man siger at han er araber, og alligevel er hans accent snarere 

italiensk eller fra Piedmontese. Han sover kun i en lænestol og spiser kun ost.” 
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Baronessen som var meget stolt af sin rang ”stolede ikke på ham.” Han var selv 

klar over dette og studerede hende opmærksomt, granskede skarpt hendes ansigt, 

og borede næsten sine øjne ind i hendes.  

 

”Som en skruetrækker”, sagde hun.  

 

Pludselig holdte han op med at lytte til Kardinalen som talte på det tidspunkt.  

 

Cagliostro sagde til baronessen: ”Madame, I har ingen moder, I kendte hende 

knapt, men I har en datter. I er den eneste datter i Jeres familie, og I vil ikke få 

andre børn foruden hende I allerede har”.  

 

Baronessen stivnede, men vidste, at han talte sandt og ville trække sig tilbage da 

Kardinalen spurgte hende: ”Madame, jeg beder Jer fortælle os hvad enten 

Cagliostro tager fejl eller ej - jeg beder Jer, fortæl os det!” 

 

”Han tager ikke fejl, hvad fortiden angår”. 

 

”Og jeg tager heller ikke fejl”, tog Cagliostro til genmæle, ”hvad fremtiden 

angår”.  

 

Baronesse d'Oberkirch, som senere fortalte om hele optrinet bemærkede, at da han 

gjorde sin bemærkning blev hans stemme ”så hård, at den lød som en trompet”. 

Hun indrømmede, at hun havde en stort ønske om at konsultere ham, men hendes 

mand var så stolt, at han ikke ville lade hende gøre det.  

 

Hun så ham igen hos Kardinalen, og hun bemærkede, næsten modstræbende:  

”Aldrig vil nogen have idé om den følelse hvormed mænd og kvinder kastede sig 

for hans øjne. Man skal have set det for at tro det. Folk trængte sig omkring ham. 

De bestormede ham, hver enkelt prøvede at få del i hans glans, få et ord fra ham. 

Og dette skete ikke blot i vor provins, for i Paris er folks opførsel den samme. Hans 

beundrerer, de patienter han havde helbredt, fulgte ham hvor end han gik. De 

dannede et hof omkring ham som 'guddommeliggjorde' ham”.  

 

Baronessen selv så altid koldt på ham, og det gjorde at han derfor blev endnu mere 

høflig overfor hende og sagde:”I sandhed, baronesse, I er hård at overbevise. 

Hvorfor? Har det som han fortalte Jer og det jeg netop fortalte Jer ikke overbevist 

Jer? Jeg vil nu tilstå alt. Glem aldrig at jeg nu betror Jer en stor hemmelighed”. 
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Da hun nægtede at lade ham gøre det, lagde han til:”Sig ikke nej. Lyt til mig. I ser 

det klart, gør I ikke?” 

 

Kardinalen viste hende den store ring, besat med en enorm ring og indgraveret med 

de Rohans våbenskjold, som han bar på sin lillefinger. 

 

”Det er i sandhed en smuk sten, monseigneur. Jeg har beundret den”. 

 

”Vel, det er ham som har skabt den. Hører De? Det er ham som lavede den ud af 

intet. Jeg så ham gøre det, jeg var der og så med mine øjne fæstnet på 

smeltediglen, og jeg tog del i operationen. Er det videnskab? Hvad tror de, 

baronesse? Fortæl mig ikke at han narrer mig, at han udnytter mig. Juveleren og 

gravøren har begge vurderet den til femogtyve tusinde pund! De må i det mindste 

holde med mig i, at en mand som giver sådan en gave, er en mærkværdig 

bedrager!”.  

 

Da Baronessen ikke kunne tro sine egne øren, sagde han endvidere: ”Og det er ikke 

alt. Han laver også guld. I min nærværelse lavede han fem eller seks tusinde pund 

deroppe i paladsets loftlaboratorium. Jeg vil få mere af det, jeg vil få meget mere, 

han vil gøre mig til den rigeste prins i Europa. Det er ikke drømme, madame, det 

er kendsgerninger - hans profetier som alle er blevet opfyldt, de mirakuløse 

helbredelser han har gjort. Jeg siger dem, madame, han er den mest usædvanlige 

mand og den mest ædle, hvis kundskab er lige så stor som hans godhed. Hvor 

mange penge har han ikke givet væk, hvor meget godt har han ikke gjort! Det 

overgår fantasien!”.  

 

Baronessen opfordrede Kardinalen til at fortælle hende hvad Cagliostro havde bedt 

ham om til gengæld.  

 

”Det kan jeg forsikre dem”, svarede Kardinalen, ”han har absolut ikke bedt om 

noget, og han har intet fået af mig til gengæld”.  

 

Baronessen protesterede. Hun rådede Kardinalen til at tage sig i agt. 

 

Da Cagliostro blev ved med vise sig fra den charmerende side og være opmærksom 

mod hende, sagde baronessen til sig selv (og hun skrev en bemærkning om det), at 
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magikeren, der vidste at hun var veninde med Storhertuginden, blot søgte hendes 

selskab for at nå den store kvinde.  

 

Hun skrev: ”Planen var ikke dårligt opfundet, tilstår jeg, men den faldt til jorden 

da han blev konfronteter med min viljekraft. Jeg siger ikke, at det alene var på 

grund af dette - det ville ikke have været nok, for jeg følte mig svag. Men en ting er 

sikkert: hvis jeg ikke havde styret min tilbøjelighed for underer, ville også jeg være 

blevet et offer for denne intrigant. Det ukendte er altid så tillokkende! Denne prins 

i astrologiske afsløringer og videnskab har megen glamour. Hvad jeg ikke kan 

afsløre er, at der var en dæmonisk kraft i Cagliostro! Han fascinerer sindet, 

kontrollerer endog tanker. Jeg foregiver ikke at forklare fænomenet, jeg beretter 

ganske enkelt om det og efterlader til de der er klogere end mig, til en løsning på 

hele mysteriet”. 

 

I dagene der fulgte helbredte Cagliostro baronesse von Dietrich og Chevalier de 

Montbruel og også en baron ved navn von Müllenheim, Kardinalens 

forretningsmand, og den unge forfatter Raymond de Carbonniéres, som også skulle 

blive hans ven.Nogen tid senere inviterede Kardinalen Cagliostro med til Paris for 

at han kunne behandle hans onkel, prins de Soubise, som viste sig at være i ret 

dårlig forfatning. Han inviterede Cagliostro til at deltage på rejsen i hans selskab og 

i hans vogn. Smigret akcepterede Cagliostro og de rejste sammen.  

 

Charles de Rohan, prins de Soubise, marskal af Frankrig, var født i 1715. På et 

tidligt tidspunkt viste han sig at være en særdeles klog hofmand. Som 18-årig blev 

han kaptajn for kongens garde og senere guvernør for Champagne. Han blev gjort 

til feltmarskal i 1743 og generalløjtnant i 1748. Kongen, Louis XV, var utrolig 

betaget af ham, og han var den hengivne tjener. Først for Pompadour og derefter 

for la Du Barry. Han fik sæde i kongens råd som statsminister også selvom hans 

militære befalinger ikke var så gode og hans amoralitet gjorde ham til skydeskive 

for hobens gadesange i Paris. Han foretrak at kæmpe i salonerne frem for på 

slagmarken. Hans marskalstav gav ham tilladelse til at lægge beslag på alle 

ærestitler. Louis XV kaldte ham for sin 'meget gode og meget excellente prins', 

hans 'nære ven' og inviterede ham til hans petite soupers. Ved kongens død, var 

han den eneste adelsmand som fulgte monarkens båre til Saint-Dennis. I sin 

overdådige bolig sad Rohan-Soubisse foran ilden og blev plejet for sin 

rheumatisme. 
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Nu i sommeren 1781 var han af eftervirkningerne efter skarlagenfeber. Da 

Cagliostro kom til Paris nægtede han at behandle marskallen så længe hans læger 

var til stede, for det var hans ufravigelige regel og han ventede derfor adskillige 

dage før han kunne blande sig. Da han til sidst fik lov at undersøge den syge mand, 

behandlede han ham på den sædvanlig måde: med dråber, balsam og bønner, 

derefter sagde han: ”Om to dage vil monseigneur, prins de Soubise, hvis han 

nøjagtigt følger mine foreskrifter, forlade sin seng og gå omkring i sit værelse. Om 

en uge vil han køre rundt i sin vogn. Om tre uger vil han drage til hoffet i 

Versailles”.Efter at have drukket en flaske med gult eliksir blev marskallen gradvis 

rask. Feberen faldt til normal, og tre dage senere var han på fødderne igen og bad 

om, at få noget kylling at spise. Han var helbredt. Prognosen var blevet bekræftet. 

 

Cagliostro blev længere tid i Paris for at våge over sin patient, men han besluttede 

at blive in cognito, da han frygtede en tilgang af patienter som han slet ikke havde 

tid  til.Til sin kusine, de Créquy, som ønskede at konsultere Cagliostro, skrev 

Kardinalen:”Madame og kære kusine, I har utvivlsomt hørt folk snakke om grev de 

Cagliostro, om de udmærkede kvaliteter, om hans uudtømmelig kundskab og om 

hans evner som fortjener at gøre ham til den mest estimeret person i hele Alsace og 

fra mig en følelse af dyb tiltrækning og bundløs beundring. Nu hvor vi ved, at han 

er i Paris under navnet grev Fenice, overgiver jeg ham til din omsorg, fuldt 

overbevist om, at din venlighed vil tiltrække ham din opmærksomhed. Jeg er sikker 

på, at du vil få de samme følelser for ham som jeg har nu. Med dyb respekt har jeg 

set hans sympatiske følelser for alt som er næstekærligt og retfærdigt. Jeg har 

fortalt dig alt det jeg ved af personlig erfaring og tilskynder dig til, at vise ham al 

mulig opmærksomhed og venskab, men jeg har ikke fortalt dig det som virkeligt er 

umuligt at udtrykke - alt det gode som jeg tror om ham! Farvel, madame og kære 

kusine, du har min dybeste og mest hengivne højagtelse”.  

 

På det tidspunkt var ambassadør Chevalier de Corbéron, som Cagliostro havde 

kendt i St. Petersborg og for hvem han følte et virkeligt venskab, i Paris. Chevalier 

var i marts det år kommet til Paris som ambassadør, og havde skrevet til Cagliostro 

i Strasburg og spurgt ham om han, på grund af de vedvarende rygter han havde 

hørt, virkelig var den forbløffende Cagliostro han havde kendt i Rusland. I 

slutningen af måneden sendte Cagliostro ham følgende brev, som er dateret den 7. 

april, 1781:  

 

”Chevalier de Corbéron vil udfra sin vane med ikke at besvare breve se, at det i 

sandhed er den samme Cagliostro som er i Strasburg. Dog skulle han ikke tro, at 
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en mand fra hvem Cagliostro modtog venskabets bånd og som han fuldt ud 

gengælder, tro, at han har glemt ham, og han beder en af sine sikre venner 

Chevalier de Córbéron, at han gladeligt ved 45 grader latitude ønsker, at forny det 

venskab som han dannede ved 60 grader. Hvis, imellemtiden, der skulle være 

lejlighed til at gøre noget som helst for Chevalier, bønfalder han ham om at tro på, 

at M. de Cagliostro i største hast vil vise sig imødekommende ved at svare hans 

brev”. 

 

De to mænd så hinanden igen den 30. juni i Paris i Kardinalens palæ og i dagene 

der fulgte. Ambassadørens rapport er ikke uinteressant. Han skrev som følger:  

 

”Denne morgen så jeg Cagliostro. Han gav mig en salve for bylder hvori, tror jeg, 

der var lidt kamfer. Prins de Soubise er stadig i bedring, ifølge lægerne. Jeg tror 

de er bange for Cagliostro. Den sidste vedbliver at nægte at se prinsen sålænge 

han er i deres hænder.Jeg så kardinal de Rohan som fortalte mig, at grevinde de 

Brionne ønskede at se mig og tale om Cagliostro. Hun vil gerne betro ham 

omsorgen med hendes steddatter, prinsesse de Vauémont, som i en alder af 19 år 

er i en jammerlig tilstand af forfald og ikke kan hjælpes af lægerne.Da jeg vendte 

hjem klokken otte om aftenen, fandt jeg M. du Viviers, som ventede på mig. Han 

bad mig om at bringe ham hen til Cagliostro, som han ønskede skulle undersøge 

hans helbred. Cagliostro modtog ham meget venligt og du Viviers skal tilbage til 

ham i morgen”.  

 

Et andet brev er dateret den 4. juli: 

 

”I morges gik jeg hen til Cagliostro. Hans audiens havde samlet en større flok. 

Grev de Caylus, Chevalier de Luxenbourg ög adskillige kvinder var til stede”. 

 

Lady Charlotte Sanguska var også i Paris. Cagliostro havde som nævnt tidligere, 

mødt hende i Warzawa ved Stanislaus Augustus hof. Han havde jo fortalt hende, at 

hun skulle giftes med en prins, imod hendes families ønske, og de en dag skulle 

komme til den by hvor Cagliostro var, men, at hun ikke ville se ham. Spådommen 

var virkeliggjort. Charlotte Sanguska var kommet til hovedstaden for at gifte sig 

med prinsen af Nassau-Siegen.  

 

Corbéron skrev: ”Prinsesse af Nassau-Siegen har bedt Cagliostro om, at få en 

aftale med ham. Han nægtede, men antydede at hun kunne komme til hans hus. 

Den mand er begyndt at skabe sensation. Endvidere er folk vildt enthusiastisk med 
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ham. Mme. de Brionne besøgte ham på sin datter, prinsesse de Vaudémont, vegne 

og hun blev tifredsstillet angående det han fortalte om hendes datters 

tilstand.Denne aften gik jeg tilbage til Cagliostro. Der så jeg prinsesse de 

Montbarry som blev der fra klokken otte, det tidspunkt hvor jeg kom, indtil klokken 

kvarter over ti. Hun var sammen med baron de Müllenheim, prins de Rohan's 

jagtmester. Han gør stor ståhej ud af Cagliostro, for det synes som om han har set 

Magikeren udføre sine magiske arbejder. Jeg har skrevet Cagliostro's opskrift til at 

lave te ned til prinsesse de Montbarry. Madame de Coislin, prinsesse de 

Montbarry's søster, kom for at tale med Cagliostro. Hun havde sendt nogle ord til 

ham eller måske selv skrevet et brev til ham for, at bede om et møde i hendes hus, 

som han nægtede, men sendte istedet brev, at hun kunne komme til ham”. 

 

Disse objektive vidnesbyrd fra ambassadør de Corbéron giver et billede af 

Cagliostros succes ved han ankomst til Paris, forbindelserne han straks skabte til 

adelen, og endelig hans vane med at blive hjemme og lade gæsterne komme til 

ham. På den anden side var han for de syge og de fattige altid parat til at gå ud, 

uanset om det var nat eller dag. Fra denne regel gjorde han dog en undtagelse for 

en ældre lady, markise de Cucé. Optegnelsen om hans konsultation, skrevet med 

hans egen håndskrift, er senere blevet fundet, og det er et ret mærkeligt dokument 

og værd at læse på grund af dets lægelige stil:  

 

”For femten måneder siden bemærkede Mme. la Markise, at hendes bughule var 

blevet meget udspilet og, at der var knuder på den. Hun besøgte forskellige læger. 

Nogle sagde, at det var tilstopninger på tyktarmen og andre, at det var i epiplone 

(?) eller i milten. Der var nogen spredning af vand forskellige steder, men ikke til 

hulrummene. Det gav hende voldsomme afføringer som spredte vandet, men 

svækkede hende meget uden at formindske størrelsen af bughulen eller tumorene. 

Derefter besøgte hun en meget viis læge, som stærkt afviste den behandling hun 

havde gennemgået og rådede hende til at stoppe den indtil hun var blevet stærkere. 

Han rådede hende også til at spise nærende føde, og det havde hun nu gjort i ca. 

tre måneder. Som et resultat heraf følte hun sig bedre, havde næsten ingen smerter, 

afføringen er mere naturlig og righoldig, appetitten er god og hun sover også 

bedre. Til trods for alt dette, har hun ikke fået sin tidligere styrke tilbage og der er 

lidt eller næsten ingen formindskning af størrelsen af hendes bughule”. 

 

En pariser læge, dr. Rochard, havde i årevis lidt af apopleksi og var sengeliggende. 

Cagliostro lavede en drik af kraftig medicin til ham (og som han tog en to-tre 

dråber af medens patienten så det) som brændte i munden, men helbredte ham.  Der 
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var megen snak i Paris og ved hoffet i Versailles om disse mirakuløse helbredelser. 

Cagliostros navn, hans mærkelige kræfter, spredtes fra mund til mund indtil de 

også nåede dronningens øren. Ministeren Maurepas bønfaldte Kardinalen om at 

tage ham med til den usædvanlige magiker. Cagliostro nægtede at se ham. 

Ministeren og grev de Vergennes kaldte ham så til Versailles, men han nægtede 

også at komme der. 

 

Medens Cagliostro var i Paris fremkom han ved et frimuremøde i grev Court de 

Gebelins hjem med en række forudsigelser. Cagliostro forklarede de forsamlede 

frimurere, at hvert bogstav i alfabetet har en vis talværdi – en kabbalistisk doktrin. 

Han demonstrerede systemet, idet han analyserede navne som Katharina af Medici, 

henrik den Tredje og Henrik den Fjerde af Frankrig og viste, hvordan resultatet, når 

bogstaverne i ders navne blev lagt sammen, kunne ’aflæses’ ligesom et astrologisk 

kort. Han forsatte med at prøve resultatet på Ludvig den Sekstende og Marie 

Antoinettes navne. Forudsigelsen på kongen gik ud på, at han skulle tage sig i agt 

for ikke at komme til at dø på slafottet før sit niogtredivte år ”han er dømt til at 

miste sit hoved, fordi han er skyldig i krig”. Marie Antoinette ville blive ”uheldig, 

ulykkelig i frankrig, en dronninuden krone eller penge, rynket for tidlig på grund af 

sorg, sat på smalkost, fængsley, halshugget”. 

 

Da den gamle marskal de Soubise nu var helt rask, besluttede Cagliostro at vende 

tilbage til Strasburg, og den 11. juli rejste han fra Paris.  

 

I Strasburg ventede de besøgende stadig på healeren foran Jomfruens Hus hvor han 

modtog dem med stor omsorg. Rig som fattig stormede igen til hans dør. Et vidne 

ved navn Funk har rapporteret at det endog var nødvendigt at tilkalde politiet for at 

kontrollere masserne:  

 

”Han var omgivet af krøblinge, gigtplagede, mennesker som havde mistet deres 

hørelse. Hans trappe og hall var fyldt med syge. Han modtog venligt dem alle, gav 

dem eliksirer, ja endog penge”.  

 

Baronesse d'Oberkirsch berettede, at utallige mennesker, hovedsageligt fra de 

bedste kredse i Paris, fulgte ham til Strasburg for at underkaste sig hans omsorg.  

 

Det blev dog et besøg af en anden patient der skulle få en hel anden og 

uforudsigelig  konsekvens. Markise de Boulaincourt, en pariserinde, var i svære 

smerter. Hun blev fulgt af hendes guddatter, en ung frimodige kvinde, som gik i 
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bukser og snart skulle blive anstifteren af det som blev kaldt Halsbåndaffæren (slår 

man op i Salmonsen Leksikon, står det også under dette navn). Den lille grevinde 

de la Motte, på det tidspunkt 27 år gammel, var blevet introduceret for Cagliostro, 

der på det tidspunkt boede på Kardinalens slot i Saverne. Hun så ham flere gange 

når hun skulle tale med Kardinalen som, på det tidspunkt var 49 år gammel og 

havde en svaghed for unge kvinder.Ved markisens død, som skete kort efter, kom 

grevinde de la Motte for at opsøge Kardinalen som modtog hende adskillige gange 

i de Rohans smukke bolig. På det tidspunkt tilskyndede Cagliostro, der ikke kunne 

lide hende, Kardinalen til at ”sky hende som pesten”. Jeanne de la Motte 

fastholdte, at hun var legitim arving i lige linie fra Valois'erne, Frankrigs konger og 

hun brugte denne berømte linie til at skaffe penge, for hun var i ulykkelige 

omstændigheder. 

 

I samme periode var mange begyndt at undre sig over Cagliostros egen oprindelse. 

Hvem var han i virkeligheden? En englæner ved navn Bonsie, som var frimurer og 

tillige en  rig købmand, satte spørgsmålstegn ved om Cagliostro virkelig var den 

Pelligrini som han havde kendt år tidligere i London. Han bekræftede senere, at det 

var han ikke i tvivl om var tilfældet. Marskal de Biron sagde, at Cagliostro i 

virkeligheden var søn af en portugisisk jøde ved navn Rajo - leder for de 

brasilianske miner og som i hemmelighed sendte ham de midler som han levede 

for. Andre sagde at han var født ved det Røde Hav og at en gammel mand havde 

indviet ham i Pyramidernes hemmelige videnskab. Da kardinal de Rohan blev 

spurgt om hans mening angående alt dette, svarede han: ”M. de Cagliostro er en 

lærd som skal behandles på lige fod med almindelige mennesker”. 

 

Der var dog et ret uheldigt element i Cagliostros karakter som allerede var blevet 

bemærket af flere, nemlig, at han, der var så stædig og alvorlig til tider, sommetider 

gav efter for sin impulsive natur og pludselig kunne give luft for et særdeles 

voldsomt temperament. Hans tre fjender - dr. Ostertag, viscount de Narbonne og 

kammertjeneren Sachi - vidste noget om dette.  

 

Blessig skrev: ”Venlig og imødekommende for nogle, brutal overfor andre, fra det 

aller første minut af samtalen eller konsultationen, viste Cagliostro udpræget 

sympatier eller antipatier”.  

 

Der var flere forskellige hændelser som angiveligt kastede en skygge over 

Cagliostros utrolige succes i Strasburg. De medicinske autoriteter havde på dette 

tidspunkt nået højdepunktet af forbitrelse. Helbredelsen af madame Groebel havde 
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til deres skuffelse udløst en veritabel bølge af beundring hos den brede masse. 

Denne kvinde havde haft en meget kompliceret graviditet hvor hun besvimede den 

ene gang efter den anden. Man sagde at hendes barn allerede var dødt og lægerne 

var nødt til at befri hende for det. Denne afgørelse blev truffet af dr. Ostertag, en af 

de mest kendte fødselslæger i Strasburg og bekræftet af to andre læger - dr. Witzel 

og dr. Schnabé - der, ligesom jordmoderen sagde at moderen var fortabt. I stedet 

for at give kvinden den sidste salve, gik sognepræsten Abbé Zaegelins til 

Cagliostro og bad ham om at gøre noget for at redde den ulykkelige kvinde. 

Cagliostro udspurgte præsten og, da han ikke kunne tilse hende med det samme, 

gav han ham et rødt pulver som hun skulle tage samme dag klokken fem sammen 

med ”lidt rødvin”. Han rådede hende også til ”spise lidt brød dyppet i kaffe og 

drikke noget vin” hvis hun følte for det. Dette gjorde hun - til bestyrtelse for alle. 

Fem timer, senere fødte kvinden naturligt et særdeles levende og velskabt  barn. 

Den næste dag klokken to besøgte Cagliostro moderen og gav hende nogle få 

dråber af hans ægyptiske eliksir. Den følgende dag stod kvinden ud af sengen og 

barnet blev døbt i Saint-Pierre-le-Vieux sognekirken i overværelse af den 

mirakuløse helbreder. Præsten blev vildt begejstret og hele affæren skabte stor 

sensation. Præsten, jordmoderen og Cagliostros venner spredte historien om 

miraklet over hele byen. Imedens offenliggjorde lægerne, der var blevet groft 

ydmyget, en meddelelse der fastslog at der intet lå i det og at den naturlige fødsel 

var en direkte årsag af deres egen behandling.  

 

Cagliostro blev rasende. Han insisterede på at præsten lavede en skriftlig rapport, 

hvilket han også gjorde, og navngav vidner og beskyldte lægerne for inkompetence 

medens de lovpriste den usædvanlige healers indblanden:  

 

”Jeg, undertegnede, curé for Saint-Pierre-le-Vieux sognet, bevidner at jeg var 

kaldet af Catherine Noirot, hustru til Nicolas Groebel, borger og mestermurer i 

denne by, den 24. maj, for at modtage hendes skriftemål og give det Hellige 

Sakramente, hvis der blev brug for det - en opgave der var tilrådet af dr. Ostertag, 

medicinsk læge og fødselslæge for byen, da han og hans jordmoder fandt at 

patienten ville have en vanskelig fødsel magen til den første og at hun havde 

konstant feber med konstante smerter. Jordmoren sagde endog at hun frygtede for 

at barnet ikke længere var i live. Tilskyndet af medlidenhed, talte jeg med M. 

Milliaut om sagen, men da han ikke havde set den syge kvinde følte han ikke, at 

han kunne foreskrive nogen remedier. Jeg henvendte mig derfor til grev di 

Cagliostro hvis medfølelse var mig kendt, såvel som hans generøsitet og den hjælp 

han allerede havde givet til mit sogn siden han havde bosat sig i denne by. Han 
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lovede straks at ville hjælpe hende, gav mig nogle remedier som kvinden dårligt 

kunne synke inden hun igen sank hen i store smerter. Fødselslægen, der var 

kommet i mellemtiden, fandt patientens tilstand tilkstrækkelig stærk til at overlade 

fødslen til jordmoderen og sagde, at barnet nu havde lagt sig i en naturlig position. 

Den næste dag gav Cagliostro hende igen et remedie, og smerten  kom øjeblikkelig 

igen. Endeligt den 30. maj gav han hende igen det remedie han havde brugt første 

gang. Derpå fødte hun en dreng så velskabt, at hun ikke skænkede det kristne navn 

til ham. Dette gav hun ham først i kirken klokken fire den samme eftermiddag. Jeg 

bevidner dette i nærværende dokument, signeret af min hånd og med forseglet med 

sognets segl”. 

 

De medicinske broderskabs raseri nåede nye højder i Strasburg. På samme 

tidspunkt priste et kor af lovprisninger Cagliostro, som blev velsignet hundrevis af 

gange af den taknemmelige moder. De Femten’s Råd fordømte dr. Ostertags 

protestskrivelse og han besluttede at tage hævn.Denne hændelse og uenigheden 

med dr. Ostertag blev fulgt af et optrin med Viscount de Narbonne. Viscount de 

Narbonne, løjtnant i Dronningens regiment,var en varmblodet mand og havde en 

dyb antipati for Cagliostro som han betragtede som en samfundsskadelig person. I 

begyndelsen af august 1781 mødtes de to mænd ved en middag i Kardinalens hjem, 

hvor de mest elegante og aristokratiske personer var til stede. Løjtnanten, der sad 

ved siden af grevinde Serafina, fremprovokerede et uheld ved at vælte sovs ned 

over grevindens dragt. Medens alle de andre gæster gjorde ophævelser og forsøgte 

at fjerne sovspletter fra hendes dragt, sagde løjtnanten med høj stemme: ”Så megen 

ståhej for en dragt! Jeg betaler gerne for den”. 

 

Cagliostro vendte sig mod sin kone og sagde: ”Jeg sagde jo at du aldrig måtte 

sætte dig ved siden af den mand”. 

 

”De er uforskammet, sir”, sagde løjtnanten, ”og De skal give mig oprejsning med 

sværd i hånden!” 

 

”Jeg er ikke fægter”, svarede Cagliostro, ”fægtning er Deres profession, ikke 

min”. 

 

”Godt, da, så bruger vi pistoler”. 

 

”Jeg accepterer heller ikke det våben. Min profession er at helbrede, ikke at slå 

ihjel”.  
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Rasende smed løjtnanten en tallerken mod Cagliostros hovede og sprang op fra 

stolen og sagde til de forsamlede gæster: ”Det er hvad der sker når man er tvunget 

til at spise med falske grever og grevinder som falder ned fra himlen, gud ved 

hvorfra!” 

 

Forvirringen øgedes. Alle gæsterne rejste sig fra bordet. Kardinal de Rohan, hans 

assistent, Abbé d'Aymar, og marskal de Contades gjorde deres bedste for at 

berolige forsamlingen. De prøvede at forhindre løjtnanten i at forlade stedet. De 

bønfaldte grevinden om at undskylde optrinet, men middagen endte i tumult. Fra da 

af gjorde viscount de Narbonne det til sin hovedbeskæftigelse, at blamere sin 

fjende ved enhver lejlighed. 

 

Situationen blev yderligere forværret ved en tredie hændelse i 1781. Det 

omhandlede en vis Carlo Sachi, som Cagliostro havde mødt i Valens ti år tidligere. 

Cagliostro havde ansat ham som sekretær og bud, men nu lavede Cagliostro en 

alvorlig fejl. Overvældet af succes ved sine konsultationer, bad han Sachi om at gå 

til apotekeren og bede denne om at lave medikamenter til patienterne. Dette gav 

Sachi idéen til selv at skaffe nye patienter og til hvem han selv udskrev 

medikamenterne. Sluttelig gik han selv i gang med helbrede patienterne. Hvad 

værre var så gik han så vidt som, at kritisere sin arbejdsgiver og lidt efter lidt lade 

særdeles ubehagelige historier gå i omløb om ham. Da Sachi fremsatte sine 

historier offentlig endte det med, at en patient, hvem Cagliostro havde helbredt, 

fortalte hvad Sachi sagde om ham. Magikeren advarede Sachi og viste ham døren. I 

raseri gik Sachi direkte til manden som havde fortalt Cagliostro om ham, og ville 

have dræbt ham hvis ikke politiet havde grebet ind. Dommeren dømte Sachi til at 

forlade byen og bosætte sig på den anden side af Rhinen. Herfra begyndte Sachi 

straks at angribe Cagliostro. Gennem hoffene sagsøgte han Cagliostro for penge 

som han mente han skyldte ham. Da hans sager blev afvist gik han over til 

æreskrænkende breve, offentlige angreb og almindelig sladder som han rettede 

mod sin tidligere arbejdsgiver. Disse træk forstærkede naturligt de Narbonne og 

Ostertags handlinger, som overalt fortalte at M. de Cambris, hvem Cagliostro 

havde behandlet så samvittighedsfuldt, netop var død. De angreb hans medicinske 

viden, hans påståede helbredelser, hans måde at leve på og på enhver mulig måde 

spredte de historier om ham. 

 

Luften var fyldt med bagtalelser imod ham i februar 1782. Og den voksede og blev 

til en storm og skubbede Cagliostro nærmere hans  undergang. Pludselig en 
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morgen var der adskillige steder i byen sat plakater op som proklamerede:”Grev 

Cagliostro: Handelsmand i kvaksalvermedicin på Malta, ankom dertil i tyrkiske 

klæder, charlatan i Toulouse og Rennes, bedrager i Rusland, løgner og eventyrer i 

Strasburg, uforskammet og en S.O.B. .... i Saverne. (Son Of a Bitch) Vil blive set på 

alle steder med samme øjne”. 

 

På en anden plakat, der blev sat op kort tid senere på krostuernes døre, blev han 

kaldt en slyngel og på andre igen blev grevinden og hendes veninde Mme. de la 

Terche offentlig fornærmet. Med hensyn til den sidste mente man, at løjtnanten 

havde en finger med i spillet. Politiet fik plakaterne hevet ned, men Sachi 

offentliggjorde så et smædeskrift fyldt med fornærmelser som offentligheden ilede 

hen for at læste. Tilsidst besluttede Cagliostro at offentliggøre følgende advarsel: 

 

ADVARSEL 

Grev de Cagliostro, der har erfaret, at der bliver solgt dråber kaldet 'Grev de 

Cagliostros dråber' er nødt til at advare om, at personer der sælger sådanne 

dråber ikke har den rigtige opskrift og, at han derfor ikke kan være ansvarlig for 

den uheldige virkning et forkert remedie således kan afstedkomme. Han fralægger 

sig herved ansvaret for remedier som ikke handles af andre end ham selv. 

 

To lægestuderende besluttede at narre ham. De dukkede op til en af hans 

konsultationer som uskyldig syge, fortalte ham en historie for på denne måde, at 

finde ud hvad han havde af medicinsk kundskab. Cagliostros opdagede ret hurtigt 

hvem de var. Han lyttede meget venligt på dem og sagde derefter til en af dem: 

”Jeg vil beholde din ven her i mit hjem på en meget streng diæt i to uger. Det er 

nødvendigt hvis han skal blive rask”. Studenten nægtede at følge denne behandling 

på tørt brød. Han sagde, at han kun bad om en diagnose. Herefter så Cagliostro 

meget alvorlig ud og skrev på en seddel: ”Overskud af galde blandt Fakultetets 

gentlemen”. De to accepterede lærestregen som endte i almindelig latter. 

Cagliostro inviterede dem til at blive til frokost og de blev hans beundrere. 

 

Dr. Ostertag offentliggjorde en fornærmende memoir. Løjtnant de Narbonne, 

bagvaskeren og den afskedigede budbringer, havde advaret politiet som satte 

konstant vagt på Cagliostros hus for at kontrollere hans aktiviteter og hans 

besøgende. En politiofficer kom endog helt fra Paris for at lave undersøgelser, 

selvom han forlod dem igen uden at finde noget mistænksomt. På den anden side 

forsatte kardinal de Rohan, den kommanderende officer og marskal de Contades 

med deres positive bemærkninger om Cagliostro. De fortalte om hans gode dyder, 
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lovpriste hans talenter, hans lærdom og hans medicinske kunnen. Bankieren 

Sarrasin offentliggjorde et åbent brev, adresseret til mand ved navn Stroebel, som 

bevidnede den mirakuløse helbredelse af hans kone og udtrykte sin dybe 

hengivenhed for ham. Dette brev dukkede op i Journal de Paris mandag den 31. 

december, 1781:  

 

”For at berette for Jer i detaljer, Sir, ville alle behandlinger og al opmærksomhed 

given af Grev de Cagliostro være overflødige. Ligesom mig, er I øjenvidne til alt 

det besvær som denne berømte Ven af Menneskeheden påtager sig for, at lindre 

menneskene for lidelser og, lig mig, ved I også at berømmelsen aroma, som mange 

mennesker er så grådige efter, ikke tiltrækker ham. At gøre godt for det gode egens 

skyld er hans princip og hans hjerte søger kun belønning for sin egen dyds skyld. 

At udtrykke min taknemmelighed ville være mere end vanskeligt. Der findes ikke 

noget ord der kan definere følelsen i mit hjerte”. 

 

Der var en ret nedsættende artikel af en vis Gorge med i avisen i juli 1781 hvortil 

en beundrer af Cagliostro prompte skrev en artikel til svar og priste 'den ædle 

filantrop Cagliostro'. 

 

”Det ville være nemt punkt for punkt, at modbevise alle bagtalelserne, men jeg 

ønsker ikke selv i almindelighed at afgøre og sætte mig op imod publikum med al 

dens sarkasme og spot som jalousi alene kan have dikteret. Istedet vil jeg ganske 

enkelt tegne et helt modsat portræt til den ene i avisen, så alle kan se sagen i dens 

sande lys. Cagliostro må ganske sikkert have været én eneste nyhed i enhvert 

menneske øjne som hører om ham for første gang. Det er så usædvanligt et 

fænomen i vore dage, at se mennesker gøre godt af den eneste grund, at de gør for 

det godes egen skyld, uselviske og uden nogen bagvedliggende motiver - mennesker 

som ikke er afskrækket i deres goder dyder enten ved misundelse eller ved 

bagvaskelse, for det er nøjagtigt og præcist tilfældet i Grev de Cagliostros tilfælde. 

Denne noble fremmede kom til Strasburg som en rejsende på vej gennem byen. 

Han levede meget stille, søgte aldrig, men Tilfældet - eller for at være mere præcis 

Forsynet - afslørede han filantropofi. Et stort antal helbredelser gav ham enorm 

popularitet, som han ikke havde søgt efter. De mest ædle og agtede notabiliteter i 

byen var ivrige efter, at vide mere om manden som opførte sig så ædelt, og så skete 

der det, at huset snart blev til et mødested for mange agtede borgere. Omgivet af 

denne beundringskreds, forsatte vor greve ikke desto mindre med at handle 

uafhængigt. Hver eneste patient, uanset hvilken samfundsklasse han end tilhørte, 

havde ret til at søge hans hjælp og råd. Ikke alene akcepterede han aldrig en krone 
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for hans helbredelser, hverken fra rig eller fattig men under de ringeste påskud og 

med den yderste diskretion gav han økonomisk hjælp af hans egen lomme. Dette er 

ikke det rette sted at gøre undskyldninger for greven. Andre steder ville det være 

den største fornøjelse og fra mit hjertes dyb at berette om de ædle ting som jeg har 

set ham gøre dagligt. Men jeg er bange for at såre hans beskedenhed og værdighed 

ved, at sige alt det jeg tror om ham, som svar på de bagtalelser skrevet af personer 

af tvivlsom karaktere”. 

 

Det var også almindelig kendt, at pastor J.F. Oberlin satte Cagliostro meget højt og 

at han inviterede ham hjem i adskillige dage. Fulgt af ægteparret Sarrasin besøgte 

Cagliostro Basel adskillige gange og opholdte sig hos dem i deres hjem. Selvom 

han blev chikaneret af de mange æreskrænkende artikler, fandt han ægte hygge 

med disse gode venner. Cardinal de Rohan inviterede ham også til at komme på 

besøge i to uger i Saverne. 

 

Cagliostro boede forsat i Strasburg, og brugte sine dage med alkymistisk forskning 

og logemøder. Udover at bygge et nyt laboratorium, tilbragte han utallige timer 

med at drage omsorg for de syge og være til stede ved receptioner hos Kardinalen 

eller Guvernøren. Han holdt også seancer, altid med hjælp af et barne medium, 

men sommetider uden den lysende kugle. Påkaldelser af engle, forudsigelser og 

okkulte budskaber blev opnået uden vanskelighed. Barnet sad bag et tæppe dekoret 

så det lignede Salomon's Tempel, røgelse fyldte luften og tilskuerne sang hymner. 

Imens formidlede Stormesteren mystiske ord. Hans clairvoyante evne var ikke 

ophørt.  

 

I november 1780 proklamerede han: ”Kejserinde Maria Therese er død”. De 

officielle nyheder nåede først Strasburg fem dage senere. I oktober 1781 

profeterede han: ”hendes Majestæt, Dronning Maria Antoinette vil føde en 

Dauphin”. Spådommen viste sig at være korrekt. 

 

I 1783 modtog Cagliostro, som et forsøg på at standse alle angrebne mod ham, tre 

vidnesbyrd fra hoffet i Versailles, som glædede ham meget. Det første kom fra 

udenrigsministeren, Grev de Vergennes og var adresseret til M. de Gérard:  

 

”Versailles, Marts 13, 1783. Jeg er ikke personligt kendt med Grev de Cagliostro, 

men alle rapporterne, siden han tog residens i Strasburg er så favorable for ham at 

anstændig menneskelighed kræver, at han bør finde agtelse og gæstfrihed der. 

Hans position som besøgende og det konstante gode han gør, retfærdiggør min 



 

137 

 

anbefaling til Jer og kontoret I præsidrere over. M. de Cagliostro beder blot om 

fred og sikkerhed. Gæstfriheden sikrer ham begge dele. Da jeg kender til Deres 

naturlige tilbøjeligheder er jeg overbevist om at I vil haste med at skænke ham alle 

de goder og bekvemmeligheder som han personligt fortjener Jeg har den ære, 

Monsieur, at være Deres ydmyge og lydige tjener. Vergennes'.  

 

Det andet vidnesbyrd var skrevet af Seglholderen, markise de Miromesmil og var 

også adresseret til den Kongelige Baylor:  

 

”Versailles, Marts 15, 1783. Siden han bosatte sig i Strasburg, har grev de 

Cagliostro været travlt optaget af at hjælpe de fattige og uheldige og jeg kender til 

antal ædle menneskelige dyder udført af denne fremmede, som fortjener at få 

ekstra god beskyttelse. Jeg anbefaler til Jer og til det kontor som I præsiderer over, 

at greven får al den støtte og al den ro som en fremmede bør nyde indenfor 

Kongens Stats grænserm, især når han er så nyttig der. Miromesmil.  

 

Det tredje brev, der var fra Krigsministeren, marskal de Ségur, var ikke mindre 

rosende:  

 

”Versailles, marts 15, 1783. Den gode opførsel, Monseiur, som jeg er forsikret at 

Cagliostro konstant har spillet i Strasburg, den åbenlyse brug han gør af sin viden 

og talenter i den by, og de forøgende beviser på menneskelighed han viser overfor 

mennesker der lider af forskellige sygdomme - alt dette viser at denne fremmede 

fortjener og bør gives beskyttelse af regeringen. Kongen pålægger Dem ikke alene, 

at han ikke må blive generet i Strasburg når han anses for til rette tids at vende 

tilbage dertil, men også, at han skulle modtage i den by den fulde agtelse for den 

hjælp han har vist overfor de syge og de fattige. Jeg hare den ære at være, etc. 

Ségur.” 

 

I sit Saverne studie havde Kardinalen - hvis indblanden på Cagliostros vegne er ret 

tydelig - placeret en buste af greven, lavet af frimureren Houdon, på en piedestal 

med denne indskrift indgraveret med bogstaver af guld: 'Divo Cagliostro' (til den 

guddommelige Cagliostro). Dette fik dog ikke Cagliostros fjender til at ophøre med 

deres smædekampagner. Den ene dag beskyldte de ham for ikke at være religiøs, 

den næste for at være jesuit. De fandt ham utålelig, dårlig klædt, ubehøvlet. De 

spurgte hele tiden til hans oprindelse, de angreb grevinden. Tydeligt irriteret 

overvejede Cagliostro nu at forlade Strasburg selvom han i virkeligheden helst ville 

bosætte sig der permanent og havde følgeligen appeleret til Kongen om, at få  
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licens til at praktisere medicin frit i byen - en forespørgsel som blev nægtet ham. 

Da Kardinalen i mellemtiden var rejst til Paris, synes dette at være en god 

undskyldning for hans egen afrejse. Endvidere havde han netop erfaret, at hans 

gode ven og velynder, Chevalier d'Aquino fra Malta, lå alvorligt syg i Neapel. Han 

annoncerede derfor hans beslutning om at rejse. 

 

Strasburgs borgere blev meget oprørt over nyheden. Grev Leopold von Lambert 

skrev i et brev:”Her står vi nu som forladte børn. Han forsvinder pludselig før 

nogen overhovedet vidste at han var rejst”. 

 

Cagliostro trådte op i sin karet med grevinden den 13. juni 1783. Sammen med sin 

sekretær og tjenere og hele følget drog han mod Neapel i fuld fart. Der var ikke et 

minut at spilde, d'Aquino havde sagt at han var døende. Mere end nogensinde, var 

det afgørende for Cagliostro at være ved Stormesteren for Malteser Ordenens 

sengeleje, for at han kunne bruge sine helbredende kræfter på ham. Malta havde 

altid ligget Cagliostros hjerte nærmest. 
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8. Kapitel 

- Cagliostros ægyptiske rite 

 

I august 1783 nåede Cagliostro frem til Neapel, men for sent til at se Chevalier 

d'Aquino i live. Chevalier d'Aquino havde trukket sit sidste åndedrag og hans 

venner og disciple var dybt berørte. Cagliostro blev dog adskillige måneder i 

Neapel. Logen Den Fuldkomne Forening modtog ham med fuldt honnør. I byen 

mødte han dog en Balsamo onkel som stillede ubehagelige spørgsmål så Cagliostro 

foretrak at forlade byen, og parret rejste nu videre mod Bordeaux, da han herfra 

havde modtaget en indtrængende anmodning om at komme. To måneder senere 

ankom han til byen og blev modtaget af hertug de Crillon og marskal de Mouchy 

som behandlede ham som en konge, viste ham rundt i byen og lavede banketter til 

hans ære. Cagliostro blev i Bordeaux i næsten et år. Hans frimurervenner var 

værter for ham på Hôtel de l'Empereur nær Saint-Seurin og senere i et stort privat 

hus, hvor han kunne modtage de syge som, efter at have hørt hvem den berømte 

healer var, som altid ilede til hans hus. Igen delte han sin tid mellem møder, 

receptioner og helbredelse af de syge. Som sædvanlig var hans konsultationer 

gratis og han gav ikke blot masser af medicinske råd, men også penge til de 

trængende. 

 

I Bordeauex fik havde han en mærkeligt oplevelse: En nat da han følte sig 

temmelig udmattet og var nødt til at holde sengen så han sig selv i et syn i midten 

af en bygning som synes fuldstændig fremmed for ham. I denne drøm greb to 

mænd ham og bar ham afsted til en underjordisk passage. En dør åbnedes og til 

hans overraskelse kom de ud i en strålende oplyst salon hvor mange mænd var 

samlet i hvide ægyptiske præstetunika'er. I gruppen genkendte han adskillige 

frimurere som han vidste ikke var i det fysiske liv længere. Det gik derfor op for 

ha, at han var i selskab med de Udvalgte. De iklædte ham en lang robe og anbragte 

et flammende sværd i hans hånd, og han gik fremad, ind i et funklende lys og 

bøjede sig dybt for et højtstående Væsen der sad på en trone og takkede denne for, 

at han var blevet indbudt i selskabet af de Store Udvalgte af den Hellige Grotte. 

Derpå lød en kraftig stemme: ”Dette er hvad din belønning vil være i fremtiden, 

men imens må du arbejde med større tålmodighed!” På dette tidspunkt i 

ceremonien vågnede han. Cagliostros syn, som han fortolkede som en esoterisk 

erfaring, skulle få vigtige følger for ham. Han forstod nu, at der var gøre tre ting 

han måtte gøre. Først og fremmest måtte han trænge dybere ind i indvielsens 

hemmelighed. Dernæst måtte han finde en højere rite som skulle kaldes  den 

Ægyptiske Rite og som han skulle være stormester for. Og for det tredje skulle han 



 

140 

 

forene de forskellige lydigheder i frimureriet til en højere orden for at undgå 

forvirringen i de symbolske riter og denne orden ville han selv stifte. Efter at have 

tænkt over tingene i nogle måneder, besluttede han at tage de nødvendige skridt. 

Til at udføre denne, formentlig hans største opgave, valgte han Lyon.  

 

Lyon var på det tidspunkt kendt som Illuminaternes by og Cagliostro vidste, at han 

her ville møde tilhængere af Swedenborg, Saint-Martin og Martinez Pasqualis. Der 

kunne han også være sikker på at møde Dom Pernéty igen, som imellem tiden 

havde grundlagt en sekt i Avignon, som man sagde udførte mirakler. Til den ny rite 

besluttede Cagliostro at prøve på at forene bibelsk mystik med den hemmelige 

Osiris-tradition. 

 

Blandt hermetikerne var Ægypten kendt for at være vuggen for al videnskab og 

visdommens sæde. Orfeus besang de dionysiske mystiske ceremonier i Ægypten,  

Homer udforskede Nilens bredder, Solon sad ved de ægyptiske præsters fødder og 

Platon afslørede i dem den præstelige sti, den hemmelige kunst. Hele den 

ceremonielle magi i Isis-kulten, myten om Osiris død og genopstandelse, døde-

kulten og deres påkaldelser, ypperstepræsternes hellige funktioner, hvis pligt det 

var at åbne dørene til Himlen, indvielsesriterne samt bestænkningen af vievand, 

hemmelige ord, silkerober, renselsessalve såvel som måne- og solkulten, alle 

inspirerede i rigt mål grundlæggeren af en ny sekt som på én gang skulle være både 

kristen og ægyptisk og lånte fra antikkens kilder.  

Dette skulle være Cagliostros Ægyptiske Rite. 

 

Cagliostro var inspireret af tre meget vigtige ægyptiske magiske udøvelser. Det var 

først og fremmest påkaldelsen af ånder, af guderne og af de døde. Dernæst 

genfødslens udøvelse. Tredie og sidst var det spådomsprocessen ved, at fortolke de 

billeder som fremkom gennem påkaldelserne over et kar fyldt med klart vand, 

foran hvilket et barn, tilbørligt forberedt, knælede. Ypperstepræsten bød barnet at 

åbne sine øjne og fastslå hvad enten det så lyset eller ej, at beskrive de visioner det 

så deri. Cagliostro havde, som det fremgik af tidligere kapitler, ikke ventet til hans 

vision i Bordeaux inden han arbejdede med et barnemedium. Denne hemmelighed 

havde han kendt til i adskillige år. Endvidere tilførte han den et dybere åndeligt liv, 

da selve målet for indvielse ved hjælp af lys, projicerer og transcenderer den 

enkeltes  kundskab og således i stigende grad er med til, at lede ham til et højere 

plan. Cagliostro lovede sine adepter Edens Have, smukke visioner og ubegrænsede 

kræfter - kræfter ved hvilke det skabte væsen stiger op fra Adams Fald og 

genvinder sin tidligere guddommelighed. Denne drøm virkeliggjorde Cagliostro 
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gennem sine riter som, fra at være spekulative blev transcendentale, for som 

mystikeren René Guenon sagde så ”er målet for riterne altid at bringe mennesket i 

kontakt, direkte eller indirekte, med noget der er større end hans egen 

individualitet og som tilhørere andre livsformer”. 

 

Cagliostro troede på, at de tre første grader med grundindvielserne i det ”Blå” 

frimureri (lærling, svend og mester) ikke blot tillod én, at nå den esoteriske metode 

og sti, men også at graderne i det højere frimureri ville tillade den indviede, at blive 

introduceret for antikkens store mysterier og  selv opnå  overnaturlige kræfter 

ligesom dem præsterne fra Nilens Dale,  Katharere og Rosenkreuzerne havde. Det 

var målet for Cagliostros frimureri. 

 

Det blev ung mand fra Lyon, Rey de Morande, som Cagliostro havde behandlet og 

som beundrede ham dybt, han ansatte som sin sekretær og begyndte at diktere de 

første elementer af hans Ægyptiske Riter. De Morande var i øvrigt nevø af Jean-

Baptiste Willermoz. Uheldigvis havde den tidligere sekretær, Sacchi, nu fundet vej 

til Cagliostro og stærkt besluttet på hævn søgte han ubarmhjertelig sin tidligere 

arbejdsgiver og forstærkede sine  intriger. Selvom Cagliostros venner foreslog at få 

manden arresteret, nægtede han at gå med til dette. Rey de Morande rådede ham i 

stedet til, at drage til Lyon hvor han lovede, at hans familie ville give ham en varm 

velkomst og lagde endvidere vægt på, at byen var berømt for sin gæstfrihed. 

Cagliostro besluttede derfor at forlade Bordeaux og begav sig på vej den 11. 

oktober 1784. Dette rystede frimurerne i Bordeaux en del og en af dem skrev til 

Sarrasin: ”Cagliostro bærer de fleste indbyggeres beklagelser og taknemmelighed 

med sig og vi kan allerede mærke tomheden han har efterladt hos de fattige. Han 

gjorde mange helbredelser der kun kan betegnes som mirakuløse”. 

 

I Lyon blomstrede Martinismen og Cagliostro kunne dårligt have valgt et bedre 

egnet sted at grundlægge sin Ægyptiske Rite. Cagliostro ankom til Lyon den 20. 

oktober og hans ry som magiker og stormester i Frimureriet var som altid ilet i 

forvejen. Da han havde indlogeret sig på et hotel, stillede den velhavende 

købmand, Alquier, sig straks til hans tjeneste og kort efter ankom en delegation af 

frimurere der bad Cagliostro og Serafina om at tage permanent ophold i deres by. 

De forbavsende helbredelser han gjorde, som for eksempel den af den rige 

herremand, J.B. Delorme, som var blevet opgivet som uhelbredelig og bragt til 

Cagliostro af hans egen læge, fastslog igen og igen hans status som healer. Derefter 

besejrede de syge bogstavelig talt hans hus igen. Der var også en anden 

demonstration som forbavsede alle. Byens oldermand og stormester for logen La 
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Bienfaisante, døde den 21.september 1784, og medlemmerne havde fået aftalt  en 

messe i kirken for ham. De sørgede over hans død og bønfaldte Cagliostro om, at 

få hans ånd til at træde frem. Dette gjorde han og billedet stod frem meget tydeligt. 

Oldermandens venner genkendte ham straks og var overvældede over 

eksperimentet og fik lavet en officiel erklæring. Lyons frimurere krævede nu, at 

Cagliostro grundlagde en loge med hans egen rite, en loge som ville holde ham fast 

til byen.  På grund af alt dette skabte Cagliostro derfor en moderloge omkring 

hvilken der skulle være en gruppering af alle andre riter.  Man startede nu en 

indsamling og der blev samlet penge nok ind til, at der i byen kunne rejses en smuk 

bygning hvor moderlogen kunne få til huse. Denne moderloge gav Cagliostro 

navnet Triumferende Visdom. Her blev afsat tre værelser til særlige formål. Et til 

venstre for indgangen til antagne lærlinge. Et til højre for indgangen til svende og i 

midten et meget større rum - meget mørkt og fyldt med mysterier, kendt som 

Midterkammeret - blev reserveret til brug af mestrene. Der, blandt alle 

dekorationerne, kunne man se en marmorbuste af Cagliostro - med skjorten åben 

og øjnene hævet mod himmelen. Men arbejdet tog tid og imens blev der holdt 

møder på La Sagesse hvis ledelse var overgivet til Cagliostro. 

 

Mens alt dette havde stået på havde Cagliostro lagt sidste hånd på sin rite. Dette 

arbejde gav han titlen: ”Statutter og regulativer for den agtede loge ‘Triumferende 

Visdom’, moderloge i det højægyptiske frimureri for Østen og for Vesten, 

konstitueret som sådan og grundlagt i Orienten af Lyon af Grand Cophta, 

grundlægger og stormester af det højeste Ægyptiske Frimureri i de østlige og 

vestlige dele af globen”. I logen begyndte man med den rituelle påkaldelse: ”Til 

ære for Universets Store Arkitekt!” Troen på Gud tjente derfor som det ultimative 

grundlag for riten: ”Ethvert menneske som ønsker at arbejde frugtbart, må bygge 

et tempel til den Evige i sit hjerte”. Og hertil lagde han følgende: ”Arbejdet for 

Ordenen er helliget den Evige”. I respekt for statuetterne i Frimureriet af 1742 

erklærede Cagliostro: ”Ingen vil blive modtaget i Ordenen som ikke lover og 

sværger hengiven lydighed til religionen, kongen og sædvanerne”. Når mødet blev 

åbnet udtalte stormesteren følgende ord: ”I den Almægtige Guds navn lad os åbne 

denne loge ifølge riterne og konstitutionerne! Mine brødre, bøj Jer i støvet som jeg 

gør det. Anråb guddommen om, at beskytte mig og hjælpe mig i arbejdet vi skal i 

gang med”. Enhver måtte herefter bede en stille bøn. Derefter fulgte påkaldelsen af 

Guds Udvalgte: Moses, Enok, Eli, David, Salomon, kongen af Tyre og Johannes. 

Det var tillige tilladt at bede dem om at gå i forbøn for at Gud kunne skænke denne 

velsignelse, for, som Cagliostro sagde: ”Du vil aldrig opnå hjælp....medmindre 

guddommen vil give den for din skyld. Tilbed Ham i ivrig bøn for at fortjene Hans 
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godhed så, at Han kan anspore en af Hans Udvalgte til at afsløre Naturens 

hemmeligheder for dig”. Og så fulgte denne bekræftelse: ”Enok og Elias er 

frimureriets fædre. Til den Store Udvalgte har Gud ifølge Hans nåde kundskab og 

al den kraft med hvilken Han har skænket det første menneske. Den kraft er blevet 

overført til den indviede. Den Flammende Stjerne indeholder et ‘G’ som er Guds 

navn. Det dekorerer Templet. Lad os tilbede Gud”. Alle sang derefter Veni 

Creator. Når mødet sluttede sang de Te Deum. 

 

Cagliostros loge udgjorde tolv mestre som havde taget navn efter de tolv profeter, 

Guds udvalgte: Salomon, Samuel, Eli, Elias, Zacharias, Jesaja, Jeremias, Ezekiel, 

Daniel, Hosea, Jonas og Amos og hver ceremoni blev åbnet med en bøn til Jehovah 

og derefter: ”Hvilke er frimurerens seks bud?” 

 

”Kærlighed til Gud. Respekt for kongen. Ærbødighed for religionen og loven. 

Kærlighed til ens næste. Loyalitet og hengivenhed for Ordenen. Fuldstændig 

underkastelse for ritens regler” 

 

Til disse seks bud blev der yderligere lagt tre bydende formaninger:  Tolerance 

med hensyn til det universelle i alle religioner, alle menneskers lige værd og ønsket 

om det gode for hele  verden. Hemmelighed – det vil sige, styrken til at meditere i 

fuldstændig stilhed er nøglen til alle indviende handlinger og de gamle mystikeres 

lov. Respekt for naturen – alkymisternes store hemmelighed da de vidste at i 

naturen ligger Guds hemmeligheder om skabelsen, en enorm kraft som er skjult i 

ur-stoffet såvel som i stjernernes bevægelser. Cagliostro deklarede: ”Alt vort 

arbejde, alle vore mysterier har ikke andet formål end at ære Gud og at 

gennemtrænge naturens helligdom”. 

 

Cagliostro ophørte aldrig med at udvikle de højere mål med de rituelle ceremonier i 

sine taler og vendte gang på gang tilbage til, at det er fuldkommengørelsen af det 

enkelte menneske gennem det gode, gennem dyder og gennem visdom, der betyder 

noget. At det tillige var den fysisk fornyelse i overensstemmelse med 

Rosenkreuzerne og magten til at byde over ånderne i overensstemmelse med 

mysterierne hos de første kristen og den jødiske kabbala der betød noget. Når 

Cagliostro kaldte sit frimureri for den Ægyptiske Rite, gjorde han dette fordi han 

først og fremmest havde set, at der i højgraderne var alkymistiske grader fra 

Rosenkreuzerne, Salomons Tempel og dens arkitekt Hiram, samt de esoteriske 

grader fra Tempelherrerne. I disse blev kabbala, gnosticisme, traditionen og kristen 

esoterisme alle bekræftet. Det var derfor naturligt for Cagliostro at ære og 
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genoprette den ægyptiske tradition ved at gå tilbage til indvielseskilderne. Det var 

formentlig også for at bringe frimureriet tilbage til dets oprindelse. Rosenkreuzerne 

fulgte de gamle ægyptiske indvielsesmyter. Den periode hvor Cagliostro var aktiv 

er især kendt for at være perioden hvor de gamle trosretninger og lærdomme blev 

genoplivet. Frimureriet nød i denne periode usædvanlige privilegier i Frankrig og 

Tyskland, og specielt franskmændene støttede de metafysiske spekulationer, som 

altid har været en del af frimureriets hemmelighed.  

 

Mellem 1750 og 1800 gav adskillelige personligheder, der var ud over det 

sædvanlige, berømmelse og anseelse til de hemmelige franske loger. Frimureren og 

mystikeren Court de Gébelin var den største ægyptolog i det Franske Akademi. Det 

var denne usædvanlig mand der med sin dybe kundskab frelste Tarot-kortene fra 

glemslens mørke. Han udviklede den teori, at kortene var blade fra en hemmelig 

bog som var kommet hertil fra det gamle Ægypten. De Gébelin prøvede også at 

forklare betydningen i kortene og sagde, at hvert billede genspejlede symboler af 

stor filosofisk metafysisk betydning. Alt dette har jeg beskrevet i min bog ”Den 

store Hemmelighed”. 

 

Det 16.- og 17. århundrede var bundet af teologiske og klassiske forskrifter og 

informationer. Der blev gjort store anstrengelser for, at genoplive interessen for 

ægyptisk mystik, men anstrengelserne stod ikke mål med belønningen. Det blev 

derfor op til en lille gruppe af pionerer i det 18. århundredes Frankrig og Tyskland, 

at forsøge en genoplivning af visse hemmelige, metafysiske systemer der formentli  

ikke havde været praktiseret i større sammenhænge i over 1500 år. Dr. Sigismund 

Bacstrom, der var indviet i Rosenkreuzernes broderskab på Mauritius den 12. 

september 1794 af den mystiske Grev de Chazal, har efterladt omfattende 

manuskripter som indeholder hans fund og holdninger omkring stof der har 

interesse for Rosenkreuzere og frimurere. Dr. Bacstrom fastholdte at frimureriet, 

som en verdslig orden, havde sin oprindelse i Rosenkorsets helligdomme. Han 

beskrev endvidere måden hvorpå det gamle broderskab af Ukendte Filosoffer 

fremlagde visse dele af sig selv som frimureri. Bacstrom lagde især vægt på 

aktiviteterne hos de hermetiske adepter i 1800-tallets Europa. Den mængde af 

beviser der findes, peger hen mod, at en bestemt gruppe mennesker stod bag de 

fleste af de filosofiske produktioner der prægede frimureriets litteratur i Grand 

Orient i Frankrig. I 1770 cirkulerede der i logerne i Tyskland et manuskript kaldet 

Crata Repoa. På dette tidspunkt var Cagliostro netop trådt ind i højgrader i 

London. I 1778 blev det trykt og offentliggjort i Berlin og fik stor succes. 

Sammenligner man Crata Repoas riter med St. Germains ritual, Cagliostros 
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indvielser, Martinisternes mystiske ritualer og Rosenkreuzernes ritualer efterlader 

dette ikke megen tvivl om, at alle disse værker stammer fra en fælles kilde og blev 

opretholdt af en fælles inspiration. Crata Repoa blev oversat fra den  oprindelige 

tyske udgave til fransk i 1778 af en mand som hed Anton Bailleul. I hans forord er 

der et kort rids over oprindelsen og formålet med Crata Repoa og her står følgende 

at læse: ”Crata Repoa kom for første gang til syne i Tyskland i 1770 og blev 

offentliggjort uden navn på både forfatter og trykkeri. Bibliotekaren Stahlbaum 

offentliggjorde en anden udgave af Riten i Berlin i 1778 og forklarede, at 

forfatteren indtil da var ukendt og at man havde gjort sig store anstrengelser for at 

finde ham i stort set ethvert hjørne af Tyskland”. Den franske oversættelse fulgte 

den tyske så bogstaveligt som det overhovedet var muligt og dette blev gjort af en 

tyskfødt frimurer som talte både tysk og fransk. Denne oversætter, som der 

henvises til som en ældre herre, oversatte den ord for ord. Anton Bailleul, der var 

en kendt udgiver i Paris, reviderede omhyggeligt oversættelsen og bestræbte sig 

først og fremmest på, at befri den for dens ‘teutoniske’ form. Han forsikrer den nye 

læser om, at han omhyggeligt havde holdte sig til ånden og de oprindelige tanker 

heri og aldrig et øjeblik havde mistet den grundliggende betydning af syne. 

 

Madame Blavatsky bruger i Den Hemmelige Lære betragtelig plads på de 

ægyptiske indvielsesritualer og hun forklarer, at den samme domsceremoni, som er 

i Dødebogen, beskrives som en der tager plads i åndernes verden og blev udført af 

templets præster som et teaterlignende festoptog på det tidspunkt, hvor mumien 

skulle begraves. Toogfyrre dommere samledes på stranden til det hellige hav og 

dømte den afgående sjæl i overensstemmelse med dens handlinger da den endnu 

var i det fysiske legeme. Det var kun efter en enstemmig godkendelse, at 

bådsmanden, som repræsenterede dødens ånd, kunne bringe legemet fra den 

retfærdiggjorte døde til dets hvilested. Efter at præsterne havde fuldført 

begravelsesritualet, vendte de tilbage til det hellige område og instruerede 

neofytterne i det højtidelige drama, som da havde fundet sted i det usynlige rige 

hvortil sjælen var vendt hen. Åndens udødelighed blev stærkt indprentet for 

disciplene af mysteriernes hierofant. Madame Blavatsky beskriver kort de syv 

indvielser i Crata Repoa, som hun sammenligner med Jobs Bog, det jødiske digt 

om indvielse. At det er med i Den Hemmelige Lære indikerer, at hun accepterede 

ægtheden af ritualet. Fra en fodnote i Den Hemmelige Lære, bd. II, side 365, ser vi, 

at i det mindste en del af Crata Repoas ritualet var taget fra en bog med titlen 

Indvielsernes Ritual af Humberto Malhandrini, publiceret i Venedig i 1657. 

Madame Blavatsky bemærker, at de indledende prøvelser ved Theben kaldes de 

tolv plager. Hun bemærker også at Tau-korset, ved hvilket den indviede blev indsat 
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i syvende grad, blev lagt på hans bryst ved hans død. Jo mere man betragter  

detaljerne i ritualet, jo vigtigere bliver Crata Repoa. 

 

For kvinderne dannede Cagliostro en Godkendt Ægyptisk Loge hvor han selv i 

detaljer dikterede dekorationer og ceremonier. På en trone dækket i blåt og hvidt og 

med tre trin præsiderede den kvindelige stormester. På en af væggene kunne man 

læse ”ære eller død”, og på den modsatte side stod der ”til gavn eller død”.  

Søstrene, klædt i hvide tunikaer, blev ledt af den kvindelige stormester der bar et 

sværd i hånden. På hendes robe var ordene ”dyd, visdom, forening” broderet på 

blåt silke og på hendes skødeskind af hvidt læder stod der ”kærlighed og 

barmhjertelighed” omkranset af fem blå roser. Den kvindelige stormester kunne 

indvie lærlinge efter samme ceremonier som i det almindelige frimureri ”i 

stormesterens og den Eviges navn”. Hun fortalte herefter legenden om Salomon 

der modtog dronningen af Saba og underviste hende i hendes tempel samt legenden 

om den stolte Kalypso. Kalypso, der på latin betyder den skjulende, var en græsk 

nymfe på øen Ogygia samt dødsgudinde. Hun var datter af Atlas og søster til 

plejaderne. Hun reddede den skibbrudne Odysseus, forelskede sig i ham og lovede 

at skaffe ham udødelighed, uden at det dog lykkedes hende at stille hans 

hjemlængsel. Hun holdt ham tilbage i 7 år, men måtte til sidst ved Hermes befaling 

atter lade ham drage bort. Hun hjalp ham med at bygge skibet til hans hjemfart og 

skaffede ham gunstig vind. Serafina forklarede endvidere symbolikken bag  den 

Eviges øje i trigonen, som var hængt op over hendes hoved så alle logens søstre 

kunne se den. For at modtage titlen ”kvindelige mestermurer” måtte ceremonien 

være sublim. Deres rober var broderet med guldtråde og logens skulle stråle ved 

lyset fra de skinnede sølvstjerner hvor solen befandt sig til højre og månen til 

venstre. De brødre der eventuelt måtte være til stede skulle bære dragter og sværd 

og der skulle være 24 kvindelige mestre til stede. Den kvindelige stormester måtte 

også handle ved hjælp af et barn, der sad i lille skab på gulvet. Hun ville derefter 

anråbe Gud om at skænke dette barn, som var blevet tilbørlig forberedt til 

lejligheden: ”Oh, Guds barn, jeg byder dig, ved hjælp af den kraft der er mig givet 

og ved den jeg skænker dig, at få en engel til at træde frem” Barnet kunne kalde 

enhver af de syv engle frem som hun valgte. Der efter spurgte den kvindelige 

stormester: ”Oh, Guds barn! Jeg byder dig kalde de seks andre engle frem”. Når 

de syv engle var kommet til syne, bad Serafina barnet gentage efter hende: ”Ved 

den magt som den store Grundlægger har skænket mig og ved dyden af den magt 

jeg har modtaget fra hende, såvel som min uskyld, byder jeg nu, oprindelige engle 

at indvie disse ornamenter ved at tage dem i jeres hænder og velsigne dem”. 
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Det var dog ikke tilladt Serafina at få de døde til fremtræde, dette var kun 

forbeholdt Cagliostro.Klædt i sin hvide og gyldne robe og med blåt skærf over 

brystet og et sværd i hånden var Serafina næsten kongelig og kvinderne fra 

aristokratiet flokkedes omkring hende. De ceremonier hun herskede over, foregik 

næsten i en aura af englelig kærlighed og mange kvinder søgte optagelse, for 

barmhjertelighed, godgørenhed, tilbedelse af Gud var de mål denne loge havde sat 

sig. 

 

I 1785 besluttede Cagliostro at rejse til Paris og folk i Lyon kunne ikke skjule deres 

skuffelse over denne beslutning. Cagliostro holdte et sidste møde i logen og 

skænkede her sin rite til Saint-Costar, som en afdeling af moderlogen og forklarede 

de fremmødte brødre: ”Hvis I praktiserer disse statutter og regler som jeg har 

givet Jer vil I nå frem til at kende sandheden: min ånd vil aldrig svigte Jer, og 

herren Gud vil altid være med Jer. Hvis I ikke følger disse regler vil der i sandhed 

skabe forvirring, disharmoni og vanskæbne vil herske. Hvordan kan man kende en 

frimurer i den ægyptiske rite? Man vil kende ham på hans tålmod, hans 

oprigtighed, hans handlinger, hans succes og hans måde at arbejde på som altid 

vil være at bønfalde Gud om at byde de syv oprindelige engle uden nogensinde at 

havde overtroiske eller andre bagtanker. Hvad er idealet for en frimurer i 

ægyptiske rite? At tilbede Gud, respektere Hans herredømme, elske hans nabo! At 

fuldkommengøre sig selv gennem åndelig genfødsel, at rense sin sjæl og hjerte som 

I må gøre rent og godt ved at lade Jer omkranse af kærlighedens dyd. At gøre godt 

ved hjælp af kærlighed og barmhjertelighed”. 

 

Cagliostro forlod Lyon den 27. januar 1785. Inden parret kom til Paris deltog de et 

møde, hvor specielt udvalgte frimurere fra hele Euorpa deltog. Ifølge mødets 

deltagerliste deltog St. Germain her, men det er dog ikke sandsynlig, da han var 

død et halvt år i forvejen. For at deltage i mødet havde Cagliostro betinget sin 

deltagelse af, at Philalèthes arkiv i Paris skulle brændes. Hvis dette blev accepteret 

ville han til gengæld love publikum, ved hjælp af sin hemmelige viden, at 

forelægge essensen af ægte frimureri. 

 

Historien om Philalethes er et interessant kapitel i frimureriets historie. Som en 

fortsættelse af Elus Cohens var Philalèthes en del af det mystiske frimureri i 

Frankrig. Philalèthes eller Sandhedens Søgere var navnet på et frimurer/hermetiske 

system som blev grundlagt i Paris i 1773 og som Cagliostro delvis var involveret i.  

Den 23. april 1771 blev der stiftet en ny gruppe med navnet Des Amis REUNIS  

(De Forenede Venner) og i 1774 havde de 57 medlemmer, hovedsagelig officerer 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Élus_Coëns
http://martinism.blogspot.com/2005/09/elus-coens.html
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af adelig afstamning og rige borgere, heriblandt to Elus Cohens. Den ene var Abbé 

Jean-Baptiste François Rozier, Agtet Ridder af Kirken i Lyon, og kendt blandt hans 

samtidige som naturforsker. Han havde personlig kontakt med Pasqually, og var en 

hengiven tilhænger af hans lære. Senere studerede han botanik og agronomi i Paris, 

og udgav en lang række lærebøger om landbrug, fysik og veterinærmedicin, og 

offentliggjorde sammen med Pierre-Jaques Willermoz
 
en agronomisk opslagsbog. 

Som frimurer var han også en af grundlæggerne af Grand Orient i 1773. Søgere af 

Sandheden ønskede, at undersøge de forventede hemmelige doktriner i frimureriet, 

og med henblik herpå startede de et akademi for forskning i det okkulte ’Académie 

occultiste’. I 1775 fik en udvalgt gruppe opgaven med at reformere gradssystemet 

og fik installeret et bibliotek og arkiv med henblik på forskning. Der blev 

udarbejdet en plan for ”Forøgelse af kendskabet til de absolutte sandheder”, og i 

løbet af fem år blev systemet realiseret i Philalèthes. Philalèthes omorganiserede 

den eksisterende ordning med højgrader, og vendte tilbage til de oprindelige, 

symbolske grader frimureriets: Kollegiet af Symbolsk Frimureri bestod af fem 

klasser, som var en erstatning for graderne.  

 

Den første klasse bestod af lærlinge, den anden af svende og den tredje af mestre. 

Den fjerde af de udvalgte, og den femte af skotter. De første tre klasser var i 

overensstemmelse med de klassiske grader af det symbolske frimureri, mens de to 

andre var taget fra de historiske grader af skotske frimureri, der har en tæt relation 

med Hiram legenden. Amis REUNIS havde dog yderlige grader, nemlig en sjette 

klasse der hed Ridder af Orienten. En syvende klasse af Riddere af Rosenkorset og 

den ottende af Tempelridderne. I Amis REUNIS styreråd var der en niende klasse af 

Ukendt Tænkere, og en tiende af Tilbedende Tænkere. Yderligere var der en elvte 

og tolvte klasse Philalèthes, I Rådet for Amis REUNIS var der grader med 

alkymister, teosofiske-pansofiske, theurgiske og magiske hemmelige doktriner. Til 

forskel fra almindelige frimurerloger, var der ingen forelæsninger, ingen 

ceremonieller eller ritualer, ingen tegn på eller adgangskoder. Hele dette 

bygningsværk af ordningerne gik ud på,  at overføre den hemmelige viden til Amis 

REUNIS i særlige studiekredse. Denne loge blev som sagt omdannet til et 

frimurerisk forskningsinstitut der ønskede, at undersøge den faktiske oprindelse til 

frimureriet ifølge videnskabelige synspunkter. Medlemmerne ville først og 

fremmest beskæftige sig intensivt med de allerede omtalte hemmelige doktriner og 

læren om de gnostiske skoler, som fik mere og mere indflydelse i det mystiske 

frimureri i slutningen af det 18. århundrede, men endnu mere i det 19. århundrede. 

Philalèthes havde forbindelser med næsten alle nyere hemmelige eller åbne 

repræsentanter for samfund og grupper, der indlod sig med klassiske doktriner eller 
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gnostisk-teosofisk doktriner. Deres bibliotek og arkiv indeholdte værdifulde 

manuskripter fra alle områder af frimureri, alkymi, Rosenkreuzer og mystisk-

okkulte tanker. På et meget tidligt tidspunkt var der et nært samarbejde mellem 

Amis REUNIS og frimurerne i Lyon. Philalèthes betragtede sig selv som de direkte 

efterfølgere af de oprindelige Elect Cohens, der arbejdede i San Domingo, og 

anbefalede denne gruppes sidste øverstbefalende, Sebastian de las Casas, af 

Pasqually  til at tilslutte sig Philalèthes. Amis REUNIS loge i Paris af udgjorde i 

januar 1781 91 aktive medlemmer. Blandt dem var, ved siden af lederen Savalette, 

Rozier, JB Willermoz, Antoine Court de Gebelin (1725-1784), Salzmann, 

Dutrousset-d'Héricourt, Baron von Gleichen, Graf Stroganoff, Tassin l'Etang, og 

tilsyneladende også Illuminatis landgrev de Hessen-Darmstadt. Systemet af 'den 

guddommelige orden i Philalèthes eller Amis REUNIS’ som gruppen også blev 

kaldt, tog kontakt med Marquis de Chefdebien de Saint-Amand, kendt i det 

mystiske frimureri, i begyndelsen af 1780'erne. Denne stammede fra en bretonsk 

adelig familie, og var maltesisk Ridder og agtet Rådmand i den skotske Vejledning 

i provinsen af Strict Observance. Da familien flyttede til den gamle by Narbonne i 

Sydfrankrig i det 18. århundrede, tog de navnet Chefdebien. Under et Konvent i 

Gaules repræsenterede han et kapitel af Tempelridderne i Montpellier, og sammen 

med sin far, Viscount de Chefdebien d'Aigrefeuille, skabte han i 1780 et nyt ritual. 

Efter at have skrevet historien om frimureriet i 1779, og efter at have skabt 

kontakter til Rosenkreuzercentre i Strasbourg, Leipzig og Frankfurt, blev han også 

medlem af Philalèthes det samme år. Som medlem af 12. klasse og ’udvalget af de 

fem Brødre’, der beskæftigede sig med det system af indgivere i forbindelse med 

Philalèthes, følte han sig forpligtet til at skabe et system der indeholdte en højgrad. 

Han kaldte det ’Frie og Accepterede Frimurere af den oprindelige Rite i Frankrig’. 

I historien om frimureriet kalder systemet for den ’meget ærværdige Loge af Sankt 

Johannes’.  

 

I Narbonne blev ’Logen af Philadelphes af Narbonne’ stiftet den 27. december 

1779 og den 19. april 1780 blev det nye ritual indført. Denne ritus havde stor 

lighed med Philalèthes. Det bestod også af 12 klasser, hvor de samme tanker mere 

eller mindre kom til udtryk og arbejdede alkymistisk. Ved siden af de sædvanlige 

tre symbolske grader - lærling,  svend og mester, kombineredes de i 1. klasse og 2. 

klasse med graderne af Fuldkommen Mester, også kaldet Elect eller arkitekt, 

Ridder af Sværdet, Ridder af Østen, og Prins af Jerusalem. I 3. Klasse var der tre 

kapitler af Rosenkorset, og det sidste kapitel af Rosenkorset i Den Store 

Rosenhave. Det sidste navn leder tanken hen til det "store Rosarium af filosoffer" 

(Magnum Rosarium Philosophorum). Denne publikation, der var så vigtig for 



 

150 

 

alkymisterne, var tilskrevet Arnaldus de Villanova. Det blev først trykt i det 16. 

århundrede.  

 

I den sidste grad blev livets og naturens dybeste hemmeligheder undersøgt. 

Vejledningen for de adskilte grader blev underskrevet af en imaginær Ridder Pen 

(Chefdebien), som hævdede, at være en af de ’ukendte overordnede ', og ridder af 

den gyldne Lanse. Han erklærede, at kendskabet til de gamle Brødrene af den 

oprindelige Rite var af orientalsk oprindelse, og blev  bragt til Europa både via 

Syrien og Indien. De var her sikret gennem hemmelige samfund på Cypern, i 

Holland og Sverige, og omgivet af mystiske cirkler ved foden af ”De Blå 

Bjerge,”overførtes de i hemmelighed. Allerede i 1781 blev kontakten mellem 

Chefdebien og Savalette, som aldrig var ophørt, forstærket. Under Convent af 

Strict Observance i Wilhelmsbad i 1782, hvor Chefdebien deltog som deputeret af 

Grand Prior Septimanie (Montpellier) af III. Provins, blev han anklaget for at 

repræsentere Philalèthes interesser. I den følgende periode beskæftiget Savalette og 

Chefdebien sig stærkt med at indsamle alle dokumenter om gamle og nye 

hemmelige samfund og deres doktriner. En lang række dokumenter er blevet glemt, 

men de viste, at der var forbindelser mellem baron von Steuben, kaldet Equestrian 

en Fortuna Resurgente og med Lavater og prins von Nassau-Saarbrücken-Usingen, 

kaldet Equestrian en Pomo Imperiali, på slottet Bibrich i nærheden af Strasbourg. 

Man ved, at begge prinserne Ludwig Georg Karl og Friedrich Georg August von 

Hessen-Darmstadt var medlemmer af Philalèthes 12 klasse. Begge brødre gjorde en 

rejse gennem Frankrig og Italien, med henblik på at undersøge de hemmelige 

samfund og oprindelsen til frimureriet og Rosenkreuzerne og deres doktriner. De 

ledte forgæves, men fandt til gengæld to eventyrere, Peter Christian Tayssen og 

Freiherr Gottlieb von Gugomos. Allerede i 1776 var begge allerede medlemmer af 

systemet. Tayssen hævdede at være en sand mester. Savalette og Chefdebien 

forsøgte at komme i kontakt med de fleste af  tidens okkultister og grundlæggere af 

frimureriske systemer, blandt dem også charlataner. Chefdebien informeres 

løbende om Schrepfer, Gugomos, von Rosskampf, Waldenfels, Gassner, Falcke, 

Zinnendorf, Beyerle, Loewenstierna, Livius, Weiler, Wächter og Tiemann. Deres 

aktiviteter inden for frimureriet blev observeret, og alle dokumenter om 

fundamentet i de nye, hemmelige selskaber blev samles i arkivet i Paris. Også Elus 

Cohens og endda medlemmer af Philalèthes blev observeret. Efter at være kommet 

i besiddelse af oplysninger om de fleste systemer af det mystisk frimureri blev det 

Philalèthes der kom i forgrunden efter, at have arbejdet en tid i stilhed.  
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En meddelelse blev sendt den 14. september 1784 sendt til personer i de forskellige 

frimure systemer, og efterfulgt af endnu et brev den 13. november. Brevene var en 

indbydelse til et møde for alle frimurere i alle lande og systemer, hvor de kunne 

give deres mening og viden om frimureri til kende på grundlag af ti spørgsmål. 

Indbydelsen blev sendt til 128 kendte frimureres, blandt dem 28 Philalèthes. Det 

var en lysende kreds der modtog invitationen til mødet. Alle ”eksperter” indenfor 

mystisk frimureri og alle, hvem Philalèthes mente at være oplyste, blev indkaldt til 

dette møde. Følgende Elus Cohens var med: Abbé Rozier, brødrene Mallet og 

Moet fra Versailles, Saint-Martin, de Pointcarré. Formand for parlamentet i Rouen, 

de Frémicourt, de Champollon og Etienne de Tavannes. Avignon var repræsenteret 

ved Grev Grabianka, Dr. Chastanier, Grev de Corberon og Marquis de Thomé. Det 

siger sig selv, at følgende var også til stede: Cagliostro, Saint-Germain, Mesmers, 

Chevalier de Barberin, okkultisten Touzay-Duchanteau og Eteila. Der blev sendt ti 

spørgsmål til hver deltager: 

 

1. Hvad er det væsentlige grundlag for frimurerisk videnskab og dens kritiske 

karakter?  

2. Hvilken periode og oprindelse kan tilskrives det?  

3. Hvilke selskaber eller enkeltpersoner kan have haft det i fortiden, og gennem 

hvilke selskaber passerede det gennem alle tider?  

4. Hvilke samfund, selskaber eller enkeltpersoner kan formodes at være i 

besiddelse af det?  

5. Er den tradition, det havde, skriftligt eller ved ord?  

6. Har frimureri en forbindelse med hemmelige eller kendte videnskaber, der er 

omfattet ved deres navne?  

7. Med hvilke af disse videnskaber er det forbundet mest, og hvad er disse 

forbindelser?  

8. Hvilken slags fordele kan forventes af Frimureriets Kunst?  

9. Hvilke af de moderne former for doktriner er mest hensigtsmæssigt, og skal 

betragtes som den generelle standard, for at ivrige og flittige unge hurtig får nyttige 

fremskridt i det virkelige frimureri?  

10. Hvorfor har frimurerne enstemmigt givet navnet Loge til deres møder, og de 

steder, hvor de er holdt? Hvad er oprindelsen og den sande definition af ordet 

indgive, ordet Tempel, og angivet mødested. Hvoraf kommer udtrykket: at åbne 

eller lukke arbejdet i skotske højgrader. 

 

I deres invitation til Philalèthes foregav de at besidde de vigtigste frimureriske, 

hermetiske og teosofiske dokumenter. De indbudte er enige i det princip, at der kun 
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er én Gud og, at de tror på sjælens udødelighed, såvel som den straf eller belønning 

efter døden, og endelig, at der er en ur-videnskab eller viden, der i sin tradition 

fremmes ved særskilt enkeltpersoner gennem hele menneskets historie. Mødet blev 

åbnet den 15. februar 1785, ved Savalette. Det varede indtil 26. maj. I 30 møder 

blev der afholdt drøftelser blandt deltagerne fra Frankrig, Tyskland, Schweiz og 

visse andre lande om de præsenterede spørgsmål om oprindelse og essensen af 

frimureriet. Man blev dog kun enige i generelle vendinger om, at der skulle være 

en frimurerisk videnskab. De fleste var af den opfattelse, at de hermetiske 

videnskaber, og på dette tidspunkt også den kristne teosofi, var den primære kilde 

til søgningen. Magi burde også betragtes som en del af de hermetiske videnskaber, 

ligesom alle andre klassiske, hemmelige videnskaber.Et foreløbigt sammensat 

udvalg skulle fastholde kontakten ved korrespondance med de udenlandske 

deltagere. Til sidst blev det besluttet, at lave et nyt møde.  

 

Frimureren og fjende af Jesuitterne, Johann Christoph Bode (1730-1793) ønskede 

at deltage, for han mente, at de mystiske højgrader i frimureriet var påvirket af 

Jesuitterne, og havde allerede tidliger forsøgt at bevise dette i en publikation ’Essay 

om oprindelsen af frimureri’. Landgreve Christian von Hessen-Darmstadt (1763-

1830) sendt en plan til at reformere frimureriet, men fik intet svar, og England blev 

taget op til fornyet overvejelse.  

 

Den franske revolution forårsagede senere en voldelig udgang. Arkiv,  bibliotek, 

manuskripter og korrespondancer, samt dele af det alkymistiske laboratorium, blev 

spredt for alle vinde. En del af dem blev købt tilbage efter revolutionen af Riten 

Philosophique’ Moder Loge, der stadig eksisterede i det 19. århundrede.  

 

http://www.conspiracyarchive.com/Articles/Illuminati_Conspiracy_2.htm#JJC-Bode
http://www.conspiracyarchive.com/Articles/Illuminati_Conspiracy_2.htm#JJC-Bode
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9. kapitel 

- Skandalen og rejsen til Rom. 

 

Mange af oplysningstidens foregangsmænd i Frankrig var frimurerer og De Ni 

Søstres Loge i Paris var et velkendt samlingssted. Blandt logens medlemmer var 

Voltaire og den ansete kunstner Jean-Antoine Houdon som havde lavet busten af 

Cagliostro til logen i Lyon. Det var franske frimurere der skabte devisen ”Frihed, 

Lighed, Broderskab” og erklæringen om menneskerettighederne af 1793 er 

udarbejdet i frimurerkredse, ligesom de tilsvarende udtalelser i den amerikanske 

uafhængighedserklæring af 1776. De Ni Søstres Loge  indlod i 1778 en besøgende 

broder, statsmanden Benjamin Franklin. Franklin, der var kommet til Paris for at 

søge støtte til den amerikanske revolution, blev hilst hjertelig velkommen af 

franskmændene. 

 

I 1785, på samme tid som Cagliostro-parret ankom til Paris efter ovennævnte 

møde, opstod en skandale som skulle gå over i historien og som parret mere eller 

mindre blev viklet ind i. Hele sagen begynder med komtesse de la Motte der, som 

nævnt i et tidligere kapitel, ikke havde de varmeste følelser for Cagliostro. Det var 

dog gengældt.   

 

Komtesse Jeanne de Valois-Saint-Remy de la Motte var født den 22. juli 1756 og 

døde den 23. august 1791. Som ung var hun blevet anbragt i et kloster for at blive 

opdraget der, men flygtede herfra, ægtede greven af La Motte og førte siden et ret 

eventyrligt liv. I historien er hun kendt ved sin deltagelse i den såkaldte 

”Halsbåndsproces” der i det gamle regimes sidste år var med til at nedbryde 

respekten for kongedømmet. Det hele var begyndt med to juvelerer som i Ludvig 

XV’s tid havde ladet et særligt pragtfuldt halsbånd til en værdi af 1,600.000 franc 

forfærdige der var bestemt for kongens elskerinde, madame Dubarry. Ludvig XV 

døde imidlertid før det blev færdigt, og de søgte så i stedet at sælge det til den ny 

dronning, der nærede en stærk interesse for smykker. Dronningen måtte imidlertid 

afslå tilbuddet på grund af pengemangel og de to juvelerer søgte en tid forgæves at 

sælge andre steder. I 1785 begyndte de en række forhandlinger med grevinde de la 

Motte og hendes fortrolige, kardinal de Rohan. Dronningen syntes at have været 

indviet deri, og forhandlingerne foregik med de besynderligste mystifikationer og 

intriger. Det endte med, at de Rohan og grevinden i dronningens navn købte og 

modtog juvelerne. Da den første del af købesummen skulle betales, kunne man 

ikke skaffe pengene, og juvelererne henvendte sig derfor til kongen. Dette førte til 
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en stor skandale. Rohan og grevinden, der i mellemtiden havde solgt en del af 

halsbåndets mindre juveler, blev arresteret og man anlagde en proces mod dem.  

Processen blev ført fra næsten alle sider med stor iver for at skjule den  virkelige 

sammenhæng, og regeringen var meget bekymret for at få dronningen for stærkt 

involveret i sagen. Forhandlingerne vakte stor opsigt blandt pariserne, der 

almindeligvis troede på alt hvad der blev fortalt om dronningens meddelagtighed. 

Det endte med at de Rohan blev frikendt, ligesom mange af de andre, blandt andet 

Cagliostro-parret. Grevinde de la Motte blev dømt til at blive pisket og 

brændemærket samt fængsel på livstid, og hendes mand, der havde været med i 

forhandlingerne, men nu var rejst bort, blev dømt til galejerne. Det lykkedes 

grevinden at flygte til London, hvor hun udgav sine Memoirer i 1789. De er fyldt 

med anklager mod dronningen, hvoraf sikkert de fleste siges at være bagvaskelser, 

men det er aldrig lykkedes at komme til bunds i hvad der er sandt og hvad der er 

usandt i denne sag. 

 

Som tidligere nævnt, så havde Cagliostro rådet de Rohan til at sky grevinden som 

pesten. Kort efter arrestationen af de Rohan skrev Cagliostro: ”Den 15. august 

erfarede jeg, tilsammen med det meste af Paris, at kardinal de Rohan var blevet 

arresteret. Adskillige venner advarede mig om, at  da jeg var ven af de Rohan ville 

jeg sikkert også blive arresteret. Sikker på min uskyld, svarede jeg,  at jeg var 

fortrøstningsfuld og tålmodigt ville vente i mit hus, på Guds vilje og regeringens”. 

I sine Memoirer skriver Cagliostro videre: ”Den 23. august, klokken halv syv om 

morgenen, ankom en kommissær, en politiofficer og otte politifolk, til mit hus. 

Plyndringen begyndte mens jeg var tilstede. De tvang mig til at åbne mit skab og 

eliksirer, urter og dyrebare eliksirer – intet fandt nåde for deres øjne, blev hevet 

ud. Politifolkene ville, at jeg kørte med dem, men jeg bad så mindeligt 

kommissæren om tilladelse til at bruge min egen vogn. Dette nægtede han. En 

politimand lagde mig i jernkæder. Han var bevæbnet med pistoler hvis skæfter stak 

op fra lommerne i hans frakke. De skubbede mig ud på gaden og skabte derved et 

sørgeligt syn ved at trække mig ved fødderne op ad boulvard Saint-Antoine helt op 

til Notre-Dame-de-Nazareth, hvor en vogn ventede. Her opnåede jeg den gunst at 

blive trukket op i den og endelig var vi på vej til Bastillien”. Også Serafina blev 

arresteret. 

 

I huset fandt man ikke en eneste diamant der hørte til det berømte halsbånd. Der 

var intet spor af noget som kunne have forbindelse til affæren. Der var absolut intet 

af kompromitterende natur overhovedet i Cagliostros hus. Markise de Launay, 

Bastilliens direktør, tog imod sin nye og berømte beboer og satte ham på kongens 
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ordre bag lås og slå, trods Cagliostros indignerede protester. Cagliostros ophold i 

Bastillien varede fra den 23. august 1785 til 1. juni 1786 eller næsten et helt år og 

repræsenterer en af de mest åbenbarende periode i hans skæbneforløb. På et 

tidspunkt af opholdet var han nærmest syg af bekymring over Serafina og skrev tre 

breve til hende på italiensk. Disse breve afleverede fængselsdirektøren aldrig og et 

af dem lyder: ”Den 14. november 1785. Elskede Serafina, min elskede hustru, jeg 

må med skam tilstå, at jeg er meget syg. Selvom jeg tvinger mig selv til at trække 

vejret, forværres min tilstand dag for dag. Alligevel, min kære, opmuntrer jeg dig 

til, at gøre det bedste du kan. Tilskynd vore venner om at bede til Herren for mig. 

Undlad ikke at sende dine nyheder til madame de Flammarens så jeg i det mindste 

kan trøste mig med dem. Må Gud skænke mig den nåde at dø i dine arme som jeg 

altid vil tilbede”. 

 

Serafina var som nævnt også blevet arresteret og var nu anbragt i Bastillien 

sammen med sin mand. En sagfører, Polverit, tog sig hurtigt af hendes sag og skrev 

senere om hende: ”Vi ved ikke mere om hende end at hun er Cagliostros hustru. 

Hun er en engel i menneskeskikkelse som er sendt ned på jorden for at dele og 

forsøde dagene for miraklernes mand. Utrolig smuk og med en udstråling så 

kærlig, at den ligger betydeligt over de fleste kvinders gennemsnit. Hvad kan en 

kvinde af denne englelige natur have tilfælles med kriminelle lovbrudere?” Da 

Cagliostro til sin store overraskelse erfarede at Serafina også var i fængslet 

genvandt han sin styrke for at forsvare hende. Han skrev med det samme en appel 

til Parlamentet den 24. februar og bad om at hans hustru blev sat fri. Og appelen 

virkede. Serafina blev løsladt den 26. marts. Forhørene over Cagliostro var begyndt 

nogle få måneder tidligere, men han kunne næppe have anet, at disse var for intet at 

regne i forhold til dem, som Inkvisitionen ville udsætte ham for fire år senere i et 

betydeligt mere ubekvemt fængsel. Den 1. juni 1786 blev Cagliostro løsladt og alt 

hvad man havde konfiskeret ved arrestationen i august året før fik han tilbage. 

Cagliostro skriver om selve løsladelsen: ”Jeg forlod Bastillien omkring halv tolv 

om aftenen. Det var mørkt og kvarteret hvor jeg boede var ikke særlig meget 

besøgt. Hvilken overraskelse var det da ikke, at blive hilst velkommen af otte eller 

ti tusinde mennesker. De havde brækket min dør op. Gården, trapperne, 

værelserne, stuerne – alle var de overfyldte. Jeg blev nærmest båret hen i min 

hustrus arme. Mit hjerte var ikke stort nok til at rumme de følelser der 

gennemstrømmede mig. Mine knæ gav efter under mig. Jeg faldt bevidstløs til 

jorden og min hustru udstødte et skrig og besvimede. Vore bestyrtede venner, der 

omgav os, var sikre på at det største øjeblik i vort liv skulle blive det sidste. Men 

jeg vågnede til bevidsthed og glædestårer strømmede ned af mine kinder”. 
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Halskædesagen blev ved med at optage pariserne længe endnu og fik katastrofale 

følger for kongefamilien. Befolkningen havde i den grad bakket både Rohan og 

Cagliostro op og derved skabt et større  postyr og det var noget som  misfornøjede 

kongen, som var sikker på at Cagliostro var indblandet. Dagen efter sin løsladelse 

fik Cagliostro derfor besøg af en minister og nogle politifolk som fortalte, at 

kongen beordrede ham ud af hovedstaden. Ministeren, baron de Breteuil, viste ham 

ordren han havde modtaget af Louis XVI og som var underskrevet af kongen: ”Du 

skal beordre Cagliostro til at forlade Paris inden for otte dage og kongeriget inden 

for tre uger. Du kan vise ham dette brev”. 

 

Cagliostro gjorde allerede dagen efter sin vogn rejseklar. Rejser havde aldrig 

bekymret ham. Folkemængden samlede sig foran hans hus og hyldede ham. Da han 

bød dem farvel erklærede han stolt: ”På et andet tidspunkt vil min stemme blive 

hørt!” Der blev arrangeret en afskedsbanket i Saint-Dennis, i kroen Epée Royale, 

hvor Serafina ventede på ham. Herfra forsatte de mod Dover den 16. juni. Senere 

skrev han: ”Kysten jeg forlod var dækket af  borgere af enhver rang, som 

velsignede mig og takkede mig for det gode jeg havde gjort for deres 

medmennesker. De bød mig det mest rørende farvel. Vinden var allerede ved at 

bære mig væk fra dem. Jeg kunne ikke mere høre deres råb, men jeg kunne stadig 

se dem med hænder mod himlen. Og omvendt så velsignede jeg dem og råbte til 

dem, i håbet om at de kunne høre mig: Far vel, franskmænd, far vel børn! Far vel 

mit land!” 

 

Cagliostros popularitet efter hans ophold i Bastillien skulle dog få følger, og det 

første signal om dette kom fra hoffet i Versailles. Louis XVI’s regering havde ikke 

til hensigt at lade ham slippe billigt fra den rolle de mente han havde spillet i 

skandalen og som havde besmittet kongefamilien. De forskellige ambassadører og 

agenter modtog derfor nøje instruktioner om hvad de skulle gøre. Dette mærkede 

Cagliostro ikke noget til i begyndelsen han var i London for han mødte hurtigt 

venner her fra Lyon og Paris som var kommet over for at lykønske ham. Og der 

blev holdt frimurermøder til hans ære og der blev lejet et hus hvor han kunne holde 

åbent hus. Men i løbet af nogle få måneder fik hans fjenders angreb nu sin 

virkning. Skrifter og pamfletter begyndte at cirkulere rundt i byen og de havde alle 

det tilfælles, at de stillede spørgsmålstegn ved hans fødsel og identitet og 

Cagliostro brugte meget tid på at forsvarer sig, ligeledes gennem breve og skrifter.  

En mand ved Morande, og ikke hans tidligere sekretær ved samme navn, skrev 

senere en biografi, og var særligt ihærdig i sine forsøg på at bevise hvem 
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Cagliostro i virkeligheden var. På et tidspunkt mødtes de og Cagliostro fortalte 

ham: ”Det er ikke mig som, under navnet Joseph Balsamo, skamfuldt forlod Paris i 

1772 og det er ikke min hustru som under navnet Laurence Feliciani blev fængslet 

det samme år i Sainte-Pélagie! Intet politiregister, ingen vidnesbyrd, ingen af de 

undersøgelser som Bastilliens autoriteter foranstaltede, ingen informationer, intet 

bevis overhovedet er der fremskaffet på, at jeg er Balsamo. Jeg nægter på det 

kraftigste at jeg er Balsamo!” 

 

I Frankrig tabte Cagliostro på dette tidspunkt en sag som han gennem en sagfører 

havde ført for at få penge tilbage som han påstod at have til gode i Frankrig. 

Samtidig blev en række politirapporter offentliggjort i Frankrig og i et af 

dokumenter fremgik det tydeligt om de hændelser der havde fundet sted 1772 til 

1773, at Cagliostro ikke kunne væren nogen anden end Guiseppe Balsamo. I 

december 1786 dukkede endnu en politirapport op: ”Alt hvad der er blevet sagt 

eller gjort viser tydeligt og klart, at grev de Cagliostro, indsat i Bastillien i 1785 er 

selvsamme person der hed Joseph Balsamo og som kom til Paris i slutningen af 

1772 fra England med hans hustru Laurence Feliciani. Det er ligeledes beviseligt 

at Cagliostro-kvinden, der var indsat i Bastilline på samme tid, er den samme 

Laurence Feliciani, hustru til Balsamo, og som han giftede sig med i Rom i april 

måned 1769 og som blev lukket inde i Sainte-Pélagie i februar måned 1773, på 

forlangende af Joseph Balsamo, hendes mand, på grund af hendes umoralske 

handlinger med en vis DuPlessis”. 

 

I juni 1878 besluttede Cagliostro at rejse over til sin ven, Jacques Sarrasin i Basel. 

Denne rådede ham dog til at lade være med at rejse gennem den lille preussiske stat 

Neuchâtel, for han havde erfaret, at prins Henrik af Preussen ikke ville afslå det 

hvis Frankrig bad om at få Cagliostro udleveret. Sarrasin modtog Cagliostro med 

stor glæde. De havde i mellemtiden fundet et sted i Bienne, et smukt sted i landlige 

omgivelser, hvor Cagliostro kunne bo. Den modtagelse som borgerne i Bienne, ledt 

af borgmesteren, gav Cagliostro varmede hans hjerte dybt og da Serafina kort efter 

ankom, sammen med en familie Loutherbourgs, var alt igen godt. Medens 

landstedet blev gjort klart opholdte Cagliostro og hans hustru sig i mellemtiden i 

Basel. Der blev giver adskillige frimurerreceptioner til deres ære og de var tilstede 

ved  grundlæggelsen af en ny Schweitzisk Moderloge. Den 29. juni 1787 gav 

borgmesteren en reception i Bienne, og i dagene som fulgte kom folk langvejs fra 

for at få et glimt af den berømte magiker og for at konsultere ham. Det næste års tid 

arbejde Cagliostro igen på sine riter og med sine frimurermøder, men snart var 

parret atter på rejse og denne gang var det med kurs mod Turin. Han havde længe 
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ønsket sig at slå sig ned i Italien én gang for alle for der at fuldt ud nyde sin 

prestige og praktisere sin kunst igennem de forbindelser han havde. Uheldigvis 

beordrede kongen af Sardinien Cagliostro til at forlade alle hans stater inden for 

fireogtyve timer. Den franske regering kunne dårligt skjule sin tilfredshed med 

kongens beslutning. 

 

Forvist fra Frankrig, udstødt af England og tvunget ud af Turin, var Cagliostro 

tvunget på rejse igen og havde nu kurs mod Genua og Verona. Cagliostro ville 

egentlig først have været i Venedig, men foretrak at køre mod nord først, til 

Roverto, hvor nogle venner havde inviteret ham og her ankom han den 24. 

september 1788. I Roverto helbredte han igen en række mennesker og dette 

rygtedes hurtigt og Festus, hans ven, rådede ham til hurtigst muligt at tage til Trent, 

hvor biskoppen var en kendt tilhænger af alkymi og okkultisme og som han havde 

erfaret, ville tage imod ham med glæde. Det kunne derfor kun glæde Cagliostro at 

opleve den varme hvormed biskoppen af Trent, der tillige var østrigsk prins, 

modtog ham.  

 

Cagliostro blev installeret og en medicinstuderende, Bacca, tilbød at være hans 

sekretær og tilbuddet blev modtaget. Da de syge igen mødte op foran hans dør, 

modtog han dem altid med venlighed. Ligesom kardinal Rohan, var biskopppen 

interesseret i kristen mystik og fulgte dybt interesseret Cagliostros arbejde og 

bemærkede med tilfredshed hans tålmodighed med de fattige. De havde mange og 

lange samtaler over mystiske emner og biskoppen betroede ham et ønske som stod 

hans hjerte nær, nemlig, at gøre Cagliostros spirituelle riter kendt for Kirken, da de 

var så forskellige fra de almindelige frimurerriter. Havde Swedenborg og Dom 

Pernéty da ikke allerede beredt vejen? Herved rørte biskoppen Cagliostro på hans 

mest ømtålelige punkt, nemlig en sejrende tilbagekomst til Rom og en forening 

med Kirken. I Rom, forsikrede biskoppen, ville han have held med sig, en 

forsikring som fyldte Cagliostro med håb. Efter en stor banket der blev givet til 

Cagliostros ære af biskoppen af Trent, trådte Cagliostro og Serafina op i deres vogn 

med kurs mod Rom. Dette skete den 17. maj 1789. 

 

Da Cagliostro og Serafina kom til Rom i slutningen af maj 1789 ville han først og 

fremmest  aflevere ”Den ægyptiske rites regulationer og konstitutioner”  til pave 

Pius VI. Han afleverede sine akkreditiver, men opnåede ikke at komme i audiens. 

Herefter kastede han sig over arbejdet med at skabe en loge for den ægyptiske rite i 

Rom og kort efter mødtes han med kunstneren Augustin-Louis Belle. Dette møde 

var dog en noget uklog handling for paven havde gennem sin bulle forbudt 
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frimurerne nogen som helst aktiviteter i Rom, og mødet måtte derfor ses som en 

provokation. Cagliostro indviede ved denne lejlighed en capucinermunk. Denne 

munk, fader Rouiler var netop ankommet fra Paris, hvor han var professor i teologi. 

Vatikanet havde givet ham løfte om en mulig stilling som biskop og han ventede 

nu på at få foretræde for Vatikanet. Det eneste der manglede i Cagliostros 

storslåede ambition i Rom var hvordan paven forholdte sig. Og hvad ville 

Inkvisitionens Hellige Kontor gøre? Ville han finde mennesker der, som var ham 

gunstigt stemt? At Cagliostro havde grund til at frygte Inkvisitionen og gjorde det, 

er der nok ikke grund til at betvivle. På dette tidspunkt var Bastillien netop faldet i 

Paris og han overvejede at forlade Rom igen for at vende tilbage til  Frankrig. Det 

ved man fordi han sendte et brev til Statsgeneralen hvori han bønfalder om 

tilladelse til at forlade Rom og rejse til Paris ”som en der har interesset sig så 

meget for friheden!”. På samme tid sendte han også presserende appeller om penge 

til tidligere venner i Paris, men med den hastighed hvormed revolutionen skred 

frem, var Cagliostro det mindste problem hans venner i Frankrig havde. Om 

brevene nogensinde nåede frem ved man ikke, men han fik tilsyneladende ikke 

svar på nogen af dem. Uden håb om at rejse videre og med sulten for døren, søgte 

den ængstelige Cagliostro nu bekendtskab med logen De sandfærdige Venner. 

Trods vanskelighederne og farerne ved at optage nye medlemmer fik den 

beskæmmede Stormester en hjertelig velkomst. Ikke desto mindre nægtede han at 

søge optagelse, men havde alligevel held med at få både mad og låne penge af 

dem. Nogle dage senere, under en midddag hos de nye logevenner, og måske ved 

tanken om det fortidige, begyndte Cagliostro at fortælle om sit ægyptiske frimureri. 

Men ak, i stedet for den sædvanlige interesse, som i tidligere tider, havde dette 

ingen virkning. Men isen var brudt og omstændighederne gjorde det nødvendigt at 

hyle blandt de ulve man var sammen med, for at han og Serafina kunne opretholde 

livet. 

 

Ifølge Inkvisitations-biografien, opsøgte to mænd nu Cagliostro. Dette var en 

praktikal joke og de ville gøre sig lystige på hans vegne. De havde en ring med en 

falsk diamant på, som Cagliostro troede var rigtig, og udtrykte ønske om at blive 

instrueret i den ægyptiske rite. Cagliostro, der troede at de mente det alvorligt, 

indvilgede i dette. Efter at have forklaret dem meningen og målet med den 

ægyptiske rite, gik han videre med at indvie dem i overensstemmelse hermed, og 

gav dem, som Stormester, ved hjælp af sværdets slag, de tre frimurergrader – 

lærling, svend og mester. Men da det kom til betalingen, undskyldte de sig og 

fortalte ham at han var et godtroende fjols. Inkvisitionen sendte folk fra det Hellige 

Kontor ud i byen for at finde beviser der kunne understøtte de sagsmapper man 
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allerede havde i forvejen. Reporterne strømmede ind fra alle retninger. Cagliostro 

var på dette tidspunkt netop ved at lægge sidste hånd på konstitutionerne for hans 

rite her, og læste dem op for sine frimurervenner Bailly de Loras, markis Vivaldi, 

kunstneren Belle og capucinermunken – disse støttede de ham varmt. 

 

Den 3. december 1789 sendte pave Pius VI officielt sagsmapperne til det Hellige 

Kontors Højeste Tribunal og den 27. december blev der udstedt en arrestordre. 

Roms guvernør, Renuccini, fik ordre til at anholde stormesteren, hans hustru såvel 

som capucinermunken og kunstneren Belle. Dette skete samme dag. Pavens garde 

fandt Cagliostro og Serafina i deres hjem og de blev arresteret uden større postyr. 

Efter at have gennemsøgt huset tog de stort set alt med sig. Her iblandt var der også 

nogle skarf med initialerne LPD. Der har været megen diskussion om hvad disse 

bogstaver betød. Selv nægtede Cagliostro i senere forhør at forklare det. Pave pave 

Pius VI havde fået sin vilje. 
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10. kapitel 

-  Den sidste tid 

 

De indledende undersøgelser begyndte og varede i mindst atten måneder. I Basel 

var Sarrasin, Cagliostros mest loyale ven, dybt chokeret og skrev til Lavater: 

”Grevens lidelser skærer mig dybt i hjertet, men jeg føler at hvis tingenes tilstand 

er som de er,  så er det fordi han ønsker det på denne måde. Verden forstår ikke 

noget af det, men jeg kender af erfaring til hans indre liv.” 

 

Under de første forhør var Cagliostro sikker på,  at det var den franske regering og 

hoffet i Versailles som var skyld i hans anholdelse og han blev derfor forledt til at 

tro, at han kunne tale frit og ikke frygte inkvisitionen, som han mente var sikre på 

hans loyalitet. Han blev også forledt til at underskrive sine egne vidnesbyrd side 

efter side for på denne måde, at forhindre ham i at frasige det senere – hvilket han 

rent faktisk gjorde, da han senere hen fandt ud af, at han var blevet narret. Gennem 

de endeløse forhør fik Cagliostro lov til at fremlægge sin filosofi, systemer og riter. 

Han fremhævede ofte sin gode tro på menneskene, hans tro på Gud, hans ønske og 

sandhed og dyder hans evne som healer og hans indiskutable tillid til den 

guddommelige retfærdighed. ”Hvis hans hellighed blot én gang ville høre på mig”, 

sagde han, ”ved jeg,  at han vil løslade mig  i selv samme øjeblik”. Faktisk var det 

hans højeste ønske at få lov til at mødes med Pius VI privat, ansigt til ansigt, for at 

fremlægge sin overbevisning og således give ham en forståelse af hans idealer med 

frimureriet. Sagen mod ham indebar en tiltale som krævede en hård dom. Men man 

behøvede mere til sagsmappen. Dette var dog ingen svær opgave for dommerne for 

Cagliostro havde skabt sig mange fjender rundt omkring i Europa, ja, faktisk kunne 

dommerne bare nøjes med at kopiere nogle af de mange skrifter mod ham som var 

i omløb. Den 21. marts 1791 afsagde Inkvisitionen dom og det blev ikke uventet en 

dødsdom. Den næste dag åbnede Pius VI sagsmappen, men synes af en eller anden 

grund ude af stand til effektuere en dødsdom og han omstødte den derfor til 

livsvarig fængsel. Den 7. april 1791 knælede fangen lænket i jernkæder og med en 

sort hætte over hovedet for at høre den pavelige dom: ”Guiseppe 

Balsamo..............!” og her efter følger side på side de mange anklagepunkter, men 

slutfacit kunne der ikke herske tvivl om. Cagliostro blev dømt for den alvorlige 

forbrydelse at være kætter af første rang, at være frimurer såvel som for at være 

politisk aktiv og en bagtaler. San Angelo slottets døre lukkede sig bag ham og han 

blev straks anbragt i en afsidesliggende celle. Da man rundt omkring i Europa 

erfarede dødsdommen over Cagliostro vakte det stor bestyrtelse. Alle de som havde 

haft den mindste kontakt med ham, som havde konsulteret ham, var målløse. 
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Hvordan kunne Kirken dømme den hårdeste straf til en mand så uskadelig og 

usædvanlig og hvis største forbrydelse, ifølge beskyldningerne, blot syntes at være, 

at han var en pralhals? 

 

De begivenheder der fandt sted i Europa dengang spillede formentlig en meget stor 

rolle. Alle vidste, at paven fordømte hemmelige samfund, Illuminati grupper, 

revolutionære sekter der truede med at sætte verden i brand på grund af den enorme 

succes som frimurerlogerne havde. Det var på tide at vende blikket tilbage og sætte 

en stopper for alt dette. Samme år offentliggjorde det Hellige Kontor, formentlig 

for at retfærdiggøre sige selv, en anonym sammentrængning af hele sagen med 

titlen: Joseph Balsamos liv, kendt under navnet grev Cagliostro. Uddrag fra sagen 

forberedt af mod ham i 1790, ifølge det Apostolske Kammer. Senere fandt man ud 

af at det var skrevet af jesuit, fader Marcello. En besøgende har givet en 

beskrivelse af det pavelige fængsel San Leo: ”Gangene, hvor vandet driver fra 

væggene, er delt op i celler og et antal gamle vandbeholderer, der for længst er 

tørret ud og lavet om til huller for de aller farligste forbrydere. Det var i et af disse 

huller den berømte grev Cagliostro blev begravet levende i i 1791. Det Hellige 

Kontor havde sikret sig at dødsdommen blev til en døds”straf”. Den eneste 

forbindelse Cagliostro havde med mennesker var, når fangevogterne rakte ham de 

magre måltider gennem lugen i døren. På dette sted led han i tre år, berøvet luft, 

bevægelse og nogen som helst kontakt med andre mennesker. I de sidste måneder 

af hans liv fik fængselsdirektøren medlidenhed med ham og anbragte ham i en celle 

i stueetagen og her kan nysgerrige se de inskriptioner som den uheldige alkymist 

har skåret ind i væggene. Den sidste inskription er dateret 6. marts 1795”. 

 

Fra den 22. juni 1791 til sommeren 1795 var Cagliostros fangeskab et langt 

martyrium. Ifølge prins Bernard af Saxen-Weimar, der garanterede for historiens 

ægthed, gjorde Cagliostro mindst ét forsøg på at flygte. Dette skete medens han sad 

fanget i Engelsborg. Ved at foregive oprigtigt anger krævede han at få besøg af en 

skriftefader for at angre sine synder. En capusinermunk blev sendt ind til ham. 

Cagliostro bad ham om at give ham ’disciplinen’ med sit bælte, og dette indvilgede 

munken i. Næppe havde han fået det første slag før Cagliostro sprang på ham, rev 

bæltet ud af hænderne på ham og prøvede at kvæle ham. Det var hans plan at flygte 

i munkens kappe og havde han været ved fuldt helbred og hans modstander en 

svagere mand var det måske lykkes ham at flygte, men munken var en stærk mand. 

I kampens hede havde han tid til at råbe om hjælp. Hvad der bagefter skete ved 

man ikke, men Cagliostro er formentlig ikke blevet behandlet med fløjlshandsker. 
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Som en konsekvens af flugtforsøget blev han nu sendt til San Leo Slottet nær 

Montefeltro. Hans nye opholdssted var et af de mest sikre i Europa på det 

tidspunkt. Her forsvinder alle videre oplysninger om Cagliostro. Dog ved man, at 

han lidt efter lidt gik fra forstanden under disse forhold. Han blev beskyld for at 

foregive sindsyge, og vagterne slog ham adskillige gange om dagen, da de troede 

han igen planlagde at flygte.  

 

Klokken 3 om morgenen den 26. august 1795 døde han. 

 

Ærkebiskoppen, Aloysius Maria, skrev i dødsattesten: ”Den 28. august, i det 

nådens år 1795, er Joseph Balsamo kaldet Grev di Cagliostro, født i Palermo og 

døbt som kristen, men sørgeligt nok en kætter og skurk, som, efter at have spredt 

den ugudelige ægyptiske sekts dogmer over hele Europa og igennem hans løgne og 

hans forestillede mirakler opnået en utællelig skare af adepter, til sidst blev dømt 

for hans gerninger af den hellige Inkvisition og indsat i fangeslottet i denne by (i 

det tvivlsomme håb, at han vil nå til en erkendelse af hans vildfarelser), og efter at 

have udholdt hans egne vildfarelser og fængslets lidelser i fire år, fire måneder og 

fem dage, til sidst blev ramt af et hjertetilfælde, den naturlige konsekvens for hans 

oprørske sjæl og hans kolde hjerte. Han  døde uden at vise nogen tegn på anger 

eller fortrydelse, berøvet vor Hellige Moder Kirkes sidste olie i en alder af 

tooghalvtreds år, to måneder og otteogtyve dage. Født i armod levede han et endnu 

større liv  i armod og døde i armod den 26. august i ovennævnte år klokken 3 om 

morgenen. Samme dag blev der beordret offentlige bønner for at bede Gud, hvis 

muligt, om at have barmhjertelighed med det ler Han havde formet med Sine 

hænder. Som en kætter, ekskommunikeret og ubodfærdig, er den himmelske 

begravelse ham fornægtet. Hans legeme er begravet på toppen af bjerget det sted, 

hvor det skråner mod vest, næsten i lige afstand mellem de to bygninger der tjener 

som skilodvagtsposter og kaldes Il Casino eller Il Palazzetto i den Apostosle og 

Romerske Kurias jord, den 28. dag klokken 11 om aftenen”. 

 

Få år senere, i 1798, blev pave Pius VI taget til fange af Napoleon. Han blev bragt 

til henholdsvis Sienna, Florence, Turin og Grenoble og frataget alle sin beføjelser 

døde den nedbrudte pave i Frankrig i 1799. Havde Cagliostro overlevet sine 

frygtelige lidelser i San Leo frem til 1797, da franskmændene invaderede 

Pavestaterne, ville han sikkert have fået sin frihed. Pavens tropper, der havde 

trukket sig tilbage til San Leo, overgav sig til en berømt polsk legion under ledelse 

af general Dombrowski. Det første som generalen gjorde, da han trådte i nd i fortet, 

var omhyggeligt at undersøge om Cagliostro, som hann betragtede som en martyr i 
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frihedens navn, var i live. ”De troede de kunne redde ham”, sagde Figuier, ”og 

måske give ham den hyldest han havde fået da han var blevet løsladt i Paris. Men 

de fik at vide, at han netop var død.” Ifølge en anden version, krævede de at få 

hans grav at se, og efter at den var blevet åbnet, fyldte de hans kranie med vin, som 

de drak til ære for Revolutionen. 

 

Den alt for smukke Serafina blev også dømt til fængsel på livstid af Inkvisitationen 

og overgivet til Santa Apollonia af Trastevere klostret, der var et kvindefængsel i 

Rom, og rygtet sagde, at hun var død i 1794. Heller ikke hendes grav er blevet 

fundet.  

 

Cagliostro var formentlig den sidste magiker og nu over 200 år efter hans død er 

han tilsyneladende  ligeså misforstået, som da han  levede. Han var ganske givet en 

ægte magiker der betragtede sig selv som en mand med en mission, og han 

helligede sig sin sag helt og fuldt. Han holdt meget af denne verdens goder, men 

han var også utrolig gavmild – måske den vigtigste egenskab hos et godt 

menneske. Som  han  påpegede under retssagen mod ham, findes der ikke nogen 

pålidelige beviser for, at han nogensinde har gjort nogen fortræd i hele sit 

mærkelige, brogede liv. 

 

En del år senere dukkede et bemærkelsesværdigt manuskript op i Frankrig, Den 

allerhelligste Trinosofia. Værket er ikke særligt stort, det indeholder blot 96 sider, 

som kun er beskrevet på den ene side. Teksten er prydet med utallige figurer, 

smukt tegnet og farvelagt. I tillæg til helsigetegningerne er der små symboler i 

begyndelsen og slutningen af hver sektion. Gennem hele teksten er der spredte 

bogstaver, ord og sætninger i forskellige antikke sprog. Der er også magiske 

symboler, figurer der ligner hieroglyffer og få ord i bogstaver ligner kileskrift. Til 

sidst i manuskriptet er der et antal sider beskrevet i i vilkårlige tegn, formentlig en 

kode. Den fulde historie om dette manuskript er desværre ikke kendt. Man er ret 

sikker på, at Cagliostro havde denne bog, blandt så mange andre, med på sin 

skæbnesvangre rejse til Rom. Efter hans fængsling på San Leo var alle spor 

imidlertid tabt. Muligvis kom Cagliostros effekter i en af generalerne i Napoleons 

hærs besiddelse og ved denne generals død blev manuskriptet købt af biblioteket i 

Troys. I Gillot de Givrys Witchkraft, Magic and Alchemy, skrevet i midten af 1800-

tallet, fastslår han at manuskriptet blev købt ved salget af general Messenas 

effekter. Han skriver endvidere, at der i begyndelsen af manuskriptet er en note af 

en filosof som signere sig med ”I.B.C. Philotamme”, som siger at det tilhører ham 

og er den eneste eksisterende kopi af den berømte Trinosofia af greven af St. 
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Germain, hvis original blev ødelagt af ham selv på en af hans rejser. Noten siger 

endvidere at Cagliostro havde ejet bindet, men at Inkvisitionen havde arkiveret det 

i Rom da han var blevet arresteret. For min egen del er jeg ikke i tvivl om at første 

sektion er skrevet Cagliostro, men medgiver at resten af manuskriptet formentlig 

tilhører et langt ældre mystisk manuskript. Jeg gengiver her første sektion af de 

tolv sektioner som manuskriptet består af: 

 

Min kære Philochatus, 

Det er sammen med forbrydere i inkvisitionens fangehuller, at din ven skriver disse 

linier, som skal tjene til din instruktion. Ved tanken om den uvurderlige fordel som 

dette venskabsdokument vil skaffe dig, synes rædslerne ved et langt og lidet fortjent 

fangenskab at formildes. Det glæder mig at tænke på, at selvom omgivet af vagter 

og hindret af lænker, kan en slave stadig være i stand til at hæve sin ven over de 

mægtige, monarkerne som hersker over dette eksilets sted. 

 

Min kære Philochatus, du er i færd med at trænge ind i de sublime videnskabers 

helligdomme; min hånd er i færd med for dig at opløfte sløret, det 

uigennemtrængelige slør som skjuler tabernaklet for almindelige menneskers øjne, 

helligdommen hvor i den Evige har anbragt naturens hemmeligheder, bevaret for 

et fåtal som er privilegerede, de få udvalgte hvem Hans almagt skabte, så at de kan 

SE og seende må stige efter Ham i den vældige udstrækning af Hans herlighed og 

på menneskeheden afbøje en af strålerne, som skinner omkring Hans gyldne trone. 

Hvis din vens eksempel viser sig at være en gavnlig lektion for dig, vil jeg velsigne 

de mange år af genvordigheder, som de ugudelige har ladet mig lide. 

 

To anstødsstene, som er lige farlige, vil konstant vise sig for dig. Den ene af dem 

vil krænke hver individualitets hellige rettigheder. Det er misbrug af magten som 

Gud ville have betroet dig. Den anden, som vil bringe ødelæggelse over dig, er 

indiskretion, begge er de født af samme moder, begges eksistens skyldes hovmod. 

Menneskelig svaghed nærer dem. De er blinde. Deres moder leder dem. Ved 

hendes hjælp bringer disse monstre deres urene ånde ind i selv hjerterne af 

Herrens udvalgte. Skam til ham som misbruger gaverne fra himlen for at tjene sine 

lidenskaber. Den Almægtiges hånd som underlagde sig elementerne vil knække 

ham som et skrøbeligt siv. En evighed af pinsel kunne dårligt udsone hans 

forbrydelse. Helvedes ånder vil smile af foragt ved tårerne fra den, hvis truende 

stemme så ofte har fået dem til at skælve i deres ildfyldte dybders skød. 
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Det er ikke for dig Philochatus, at jeg tegner dette uhyggelige billede. 

Menneskehedens ven ville aldrig blive dens forfølger. Afgrunden, min søn, som jeg 

frygter for dig er indiskretion, det herskesyge begær som indgiver forbavselse og 

beundring: Gud overlader til mennesket den opgave at straffe den uforsigtige 

udøver, som tillader den profanes øjne, at skue ind i den mystiske helligdom. Åh, 

Philochatus, må mine sorger for altid være nærværende i dine tanker. Også jeg har 

kendt lykke, var dækket med himlens velsignelser og omgivet af kræfter som 

menneskets tanker ikke kan forestille sig. Bydende ånderne som leder verden, 

lykkelig i lykken som jeg skabte, nød jeg i skødet af en elsket familie den salighed 

den Evige giver Sine elskede børn. Et øjeblik ødelagde alt.  Jeg talte og det hele 

svandt bort som en sky. Åh, min søn, følg ikke i mine fodspor, lad ikke forfængeligt 

ønske om at stråle foran mennesker også bringe dig i ulykke. Tænk på mig, din ven, 

som skriver til dig fra dette fangehul med et legeme der er nedbrudt af tortur! Husk 

Philochatus, at den hånd som blotlægger disse skrifttegn bærer mærkerne af 

lænkerne som tynger den ned. Gud har straffet mig, men hvad har jeg gjort de onde 

mennesker som forfulgte mig? Hvilken ret har de til at forhøre den Eviges tjener. 

De spørger mig om hvilke vidnesbyrd jeg har for min mission. Mine vidner er 

vidundere og mine dyder er mine forsvarere – et rent liv, et rent hjerte. Men hvad 

er det jeg siger! Har jeg stadig ret til at forklare? Jeg talte og Herren overgav mig, 

berøvet styrke og magt, til den grådige fanatismes raseri. Den arm som engang 

kunne omstyrte en hær, kan i dag dårligt løfte lænkerne, som tynger den ned. 

 

Jeg flakker om. Jeg burde takke den Eviges retfærdighed. Den hævnende Gud har 

tilgivet Sit angrende barn. En luftig ånd er trådt gennem væggene som adskiller 

mig fra verden. Han har vist sig selv for mig, strålende i lys og bestemt varigheden 

af mit fangenskab. Indenfor to år er mine lidelser til ende. Når mine plageånder 

kommer ind i cellen, vil de finde den tom og snart renset af de fire elementer, ren 

som ildens ånd vil jeg begynde på ny på det pragtfulde sted hvortil guddommelig 

godhed har hævet mig. 

 

Men hvor langt borte er endnu ikke den tid! Hvor længe synes ikke to år at være 

for en som skal tilbringe dem i lidelse og ydmygelse. Utilfredstillet ved at lade mig 

undergå de mest rædselsfulde kvaler har mine undertrykkere udtænkt stadig 

sikrere, stadig mere oprørende midler at pine mig med. De har bragt skændsel 

over mit hoved, har vanæret mit navn. Menneskets børn viger tilbage i rædsel, når 

de ved et tilfælde nærmer sig mit fængsels vægge. De frygter mindre nogle dødelige 

skrydere, som er flygtet gennem den snævre sprække, som modvilligt tillader nogle 
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få stråler af lys at trænge ind i min celle. Dette, Åh Philochatus, er det ondeste af 

alt det de har bragt over mig. 

 

Jeg ved ikke om jeg vil være i stand til at bringe dette dokument i dine hænder. Jeg 

tvivler på muligheden af at finde en vej til at bringe det ud fra dette pinslens sted, 

hvor jeg er blevet beordret til at skrive det. Berøvet al hjælp har jeg selv 

sammensat de midler jeg behøvede. Min lampes flamme, nogle mønter og nogle få 

kemiske ting overset af mine plageånders kritiske øjne, har givet farve til de 

frugter, som dette fangenskabs erfaring. 

 

Udnyt instruktionerne fra din ulykkelige ven! De er så klare, at der er fare for at de 

falder i andre hænder end dine. Husk blot, at det hele er til for at hjælpe dig. Èn 

uklar linie, ét udeladt skrifttegn ville forhindre dig i at løfte sløret som Skaberens 

hånd har lagt over Sfinxen. 

 

Farvel Philochatus! Sørg ikke over mig. Den Eviges mildhed udligner Hans 

retfærdighed. Ved den første mystiske forsamling vil du se din ven igen. Jeg hilser 

dig i Guds navn. Snart skal jeg give fredens kys til min broder. 
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